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สวัสดีค่ะท่านผู้อ่านนิตยสารดี
นิตยสารดี ฉบับที่ 13 นี้เป็นฉบับที่ 1 ปีที่ 4 ของนิตยสารดี นั่นคือ
นิตยสารดี มีอายุครบ 3 ปีเต็ม และกําลังจะย่างก้าวเข้าสู่ปีที่ 4 หากใช้
สํานวนหนังไทยก็ต้องบอกว่า วันเวลาผ่านไปไวเหมือนโกหก ดีมาก ได้
ก้าวเข้าสู่วัย 4 ปี เรียบร้อยแล้ว
ดิฉันยังจําได้ถึงตอนที่เริ่มมีความคิดว่า จะทํานิตยสารกันสักเล่ม
สําหรับชุมชนไทยในเยอรมนี เราโทรคุยกัน เขียนเค้าโครง ชักชวนเพื่อน
พ้องน้องพี่มาร่วมกันทํา ตอนเริ่มต้นเราก็คิดกันเพียงว่า ทําไปก่อนแล้ว
กัน หากไม่มีทุนเราก็จะไม่พิมพ์ แต่จะทําเป็นนิตยสารออนไลน์เท่านั้น
ทุกๆสิ้นปีเราก็จะมาสรุปบัญชีกันว่า เราจะทํานิตยสารดีได้อีกกี่เล่ม จะ
มีทางหาสปอนเซอร์จากทีไ่ หนได้บา้ ง เราโชคดีทกี่ ารบินไทยเข้ามาเป็นส
ปอนเซอร์รายใหญ่ รวมทั้งของ SP Kosmetic และยังมีสปอนเซอร์ราย
ย่อยๆอีกทีใ่ ห้การอุปการะ และทีจ่ ะลืมไม่ได้กค็ อื สมาชิกผูอ้ า่ นทัง้ หลาย
ที่ยังคงต่ออายุสมาชิกอย่างสม่ําเสมอ ทําให้ นิตยสารดียังมีทุนเป็นค่า
พิมพ์หนังสือมาให้ทา่ นๆได้อา่ นกัน และเป็นเครือ่ งยืนยันว่า สิง่ ทีพ่ วกเรา
กองบก.ทีร่ ว่ มกันลงแรงกาย แรงใจ เวลา แม้พวกเราจะไม่มคี า่ ตอบแทน
เป็นตัวเงินทอง แต่จํานวนสมาชิกที่เพิ่มขึ้น ก็เป็นของกํานัลที่ทําให้เรามี
กําลังใจผลิตงานต่อไป หากท่านจะช่วยเชิญชวนเพือ่ นพ้องน้องพีข่ องท่าน
มาเป็นสมาชิกผู้อ่านมากขึ้น เชื่อแน่ค่ะว่านิตยสารดีจะยังอยู่ได้ต่อไป
ฉบับที่ 13 นี้ เราให้หัวข้อว่า “อียู บลูการ์ด” เพราะต้องการแนะนํา
วีซา่ ประเภทใหม่ทนี่ า่ จะเป็นทีส่ นใจของ คนไทยทีต่ อ้ งการเดินทางเข้ามา
ทํางานในเยอรมนี รวมทัง้ นักศึกษาไทยในเยอรมนีทกี่ าํ ลังจะจบการศึกษา
และต้องการหาประสบการณ์การทํางาน ได้มโี อกาสใช้วซี า่ นีแ้ น่นอน เหตุ
ทีอ่ ยี หู รือเยอรมนีกาํ เนิดวีซา่ ประเภทนีข้ นึ้ ก็เพราะต้องการแก้ปญ
ั หาการ
ขาดแคลนแรงงานมีฝมี อื แต่ในอีกด้านก็อาํ นวยประโยชน์พอสมควรแก่
ชาวต่างชาติ แต่นั่นแหละค่ะ หากคนไทยจะเข้ามาหาประสบการณ์สัก
ระยะ แล้วนําความรู้ไปพัฒนาประเทศไทยก็คงจะดี
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ไฮไลท์ของ นิตยสารดี ฉบับนี้เราจึงสัมภาษณ์ “ปุ๊กและโด่ง” หนุ่ม
และสาวไทยที่สําเร็จการศึกษาในเยอรมนีและได้ทํางานในประเทศนี้
ได้ให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับบลูการ์ด
คอลัมน์กฎหมายในฉบับนี้ เป็นการคุยสูก่ นั อ่านเกีย่ วกับเรือ่ งสัญญา
(Vertrag) ซึ่งใครเลยจะนึกถึงบ้างว่า“สัญญา” สามารถเกิดขึ้นได้ และมี
พันธะผูกพันทางกฎหมาย แม้เพียงแค่ว่า เราไปซื้อขนมปังเท่านั้น
เรือ่ งสัน้ ผูอ้ า่ นส่งมาในฉบับนีเ้ ป็นเรือ่ งสุดท้ายทีไ่ ด้รบั รางวัลเสือ้ ครบ
รอบ150ปีความสัมพันธ์ไทย-เยอรมัน อ่านแล้ว ใครน้าํ ตาไหลบ้าง ยกมือ
ขึน้ หรือจะชูนวิ้ ชีน้ วิ้ เดียวอย่างเด็กนักเรียนในโรงเรียนเยอรมันก็ได้ คุณๆ
ผูอ้ า่ นเคยสงสัยเหมือนบก.ไหมคะว่า ทําไมไม่ยกทัง้ ห้านิว้ แบบเมืองไทย
ทําไมแค่ชูนิ้วชี้นิ้วเดียว ก็ขอเชิญชวนตรงนี้เลยนะคะว่า ท่านผู้อ่านผู้ใด
ต้องการทีจ่ ะถ่ายทอดประสบการณ์ดๆี หรือเหตุการณ์ทปี่ ระทับใจแก่สว่ น
รวม ขอเชิญเขียนเรื่องของท่านส่งมาร่วมสนุกกับทางกองบก.ได้เลย ไม่
แน่นะคะท่านอาจจะกลายเป็นนักเขียนชื่อดังในอนาคตก็ได้
คอลัมน์ภาษาไทยในฉบับนีท้ จี่ ริงแล้ว ควรจะต้องเป็นบทความเกีย่ ว
กับ การเปลี่ยนแปลงการเขียนคํายืมจากภาษาอังกฤษ ตอนที่ 2 แต่
เนื่องจากกองบก.สับสนนิดหน่อย จึงแจ้งกับอ.สุรีรัตน์ ให้นําเสนอเกี่ยว
กับสํานวนวัยรุน่ การเปลีย่ นแปลงการเขียนคํายืมจากภาษาอังกฤษ ตอน
ที่ 2 จึงต้องนําไปลงในนิตยสารดี ฉบับที่ 14 นะคะ เรือ่ งนีก้ องบก.ขออภัย
มานะโอกาสนี้ด้วยค่ะ
หน้าหมดแล้ว ก็ขอจบ บก.บอกกล่าวตรงนี้เลยนะคะ พบกันใหม่
ฉบับหน้าค่ะ
พัทยา เรือนแก้ว
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คอลัมน์กฎหมาย
แฟนนิตยสารดีคนหนึง่
สวัสดีค่ะบรรณาธิการ
ติดตามคอลัมน์กฎหมายมาตลอดค่ะ ตอนนี้อยากให้ช่วยลงเกี่ยวกับ เรื่อง Insolvenz ว่าเป็นอย่างไรบ้าง มีขั้นตอนอย่างไรบ้าง รวมทั้งกฎหมายเกี่ยว
กับประเด็นนี้ เพราะพยายามหาดู ก็ไม่ชัดเจน และไม่ค่อยเข้าใจเท่าไรค่ะ ขอบคุณล่วงหน้านะคะ
แฟนนิตยสารดีคนหนึ่ง
สวัสดีค่ะคุณแฟนนิตยสารดี
เรื่องเกี่ยวกับ Insolvenz เป็นเรื่องที่ค่อนข้างไกลตัวนิดหนึงสําหรับคนไทยทั่วไป เพราะส่วนมากคนที่จะพบกับเรื่อง Insolvenz นี้ก็มัก
จะเป็นผู้ที่มีธุรกิจ ทั้งนี้ไม่ใช่ว่าคนไทยจะไม่มีธุรกิจนะคะ เพียงแต่ว่า เราต้องการที่จะนําเสนอข้อกฎหมายที่ใกล้ตัวก่อน ดังเช่นที่ได้นํา
เสนอไปแล้วในนิตยสารดีเล่มที่ผ่าน ๆ มา ก็จะรับไว้ในพิจารณานะคะ และคงจะมองหานักกฎหมายที่จะสามารถนําเสนอในประเด็น
ดังกล่าวด้วย ติดตามต่อไปนะคะ
บก.

info@d-magazine.de
ภาษาเยอรมัน
หนูดี
เรียนบก.นิตยสารดี
หนูเป็นสมาชิกของนิตยสารดีค่ะ ตอนนี้หนูไปเรียนภาษาเยอรมัน ที่เขาเรียกว่าเป็นเรียนภาษาสําหรับการทํางาน ก็ไม่ง่ายเท่าไรค่ะ แต่หนูว่าดีเพราะ
ได้เรียนรู้หลายอย่างดีกว่าเรียนภาษาเฉย ๆ หนูเลยอยากถามว่า นิตยสารดี น่าจะทําหนังสือแนะนําภาษาเยอรมันสําหรับการทํางาน เพราะบางทีหนู
นึกไม่ออกว่า งานแบบนี้เขาเรียกว่าอะไร มีศัพท์อะไรบ้างที่น่าจะรู้สําหรับงานต่าง ๆ ค่ะ คนไทยจะได้เอาไปใช้ได้ตอนทํางานค่ะ
ขอบคุณค่ะ
หนูดี
สวัสดีค่ะหนูดี
ทางกองบรรณาธิการก็คิดกันอยู่นะคะว่า เราน่าจะผลิตหนังสือที่เป็นประโยชน์ออกมาอีกสักเล่มหนึ่งได้แล้ว เพราะนี่ก็ครบ 3 ปีแล้ว แต่
เดิมเราตั้งใจจะผลิตคู่มือกฎหมายเล่มทีส่ อง ค่ะ แต่ตามที่คุณหนูดีแนะนํามาก็ดีนะคะ หนังสือภาษาเยอรมันสําหรับการทํางาน เพียงแต่
ว่า การงานแต่ละแบบก็จะมีคําศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับอาชีพนั้น ๆ หนูดี สนใจอาชีพอะไรล่ะคะ และคิดว่าอาชีพอะไรที่คนไทยสนใจ ตอน
นี้นิตยสารดี ร่วมกับคุณสุชาดา ไบเยอร์ ก็จัดพิมพ์ ภาษาเยอรมันสําหรับหัตถเวช คือภาษาเยอรมันสําหรับผู้ที่ทํางานนวดแผนไทย ซึ่ง
ขณะนี้เป็นอาชีพที่หญิงไทยในเยอรมนีทํากันเป็นจํานวนไม่น้อย ซึ่งก็ถือเป็นการเริ่มต้นแล้วกันนะคะ เราจะนําความคิดของคุณหนูดีไป
ช่วยกันคิดต่อว่า นิตยสารดี จะผลิตอะไรออกมาอีกดี
บก.
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เบอร์ลิน (Berlin)

ฟรังค์ฟวร์ท (Frankfurt)

เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2556 นางนงนุช เพ็ชรรัตน์ เอกอัครราชทูตไทยประจํา
สหพันธ์ฯ ได้จัดงานเลี้ยงรับรองให้แก่สมาชิกกลุ่ม Willkommen in Berlin ซึ่ง
ประกอบด้วยคูส่ มรสของเอกอัครราชทูตประเทศต่าง ๆ ทีป่ ระจําการในสหพันธ์ฯ
และนักการทูตกว่า 50 คน เพื่อประชาสัมพันธ์ร้าน ภัทรพัฒน์ ของมูลนิธิชัย
พัฒนาในงาน Green Week โดยเอกอัครราชทูตได้แนะนําประวัติความเป็น
มาของร้านภัทรพัฒน์ (Pat Pat) ซึ่งเน้นการพัฒนาสินค้าและบริการอันเป็น
ผลผลิตจากโครงการตามพระราชดําริในพื้นที่ทั่วประเทศไทย ให้มีมูลค่าเพิ่ม
เพือ่ สร้างรายได้ทมี่ นั่ คงให้แก่ราษฎรในพืน้ ทีย่ ากจน รวมทัง้ ส่งเสริมให้ราษฎร
นําแนวพระราชดําริด้านการพัฒนาที่ได้รับจากมูลนิธิชัยพัฒนาไปประยุกต์
ใช้ในการประกอบอาชีพ และสร้างผลผลิตที่มีมาตรฐานและสอดคล้องกับ
การอนุรักษ์สภาพแวดล้อม แม้ว่างานปีนี้ จะเป็นปีแรกที่ร้านภัทรพัฒน์ เป็น
ตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมงาน Green Week ในกรุงเบอร์ลิน แต่ร้านภัทร
พัฒน์ก็ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากชาวเยอรมันและชาวต่างชาติที่เข้า
ร่วมงานอย่างคับคั่งตลอดทั้งวัน
ภาพโดย สอท.

สถานกงสุลใหญ่ณ นครฟรังค์ฟวร์ท ได้จัดงานเลี้ยงรับรองเนื่องในโอกาส
มหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่
หัวฯ สถานกงสุลใหญ่ เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2555 ณ ห้องริเวอร์ไซด์ โรงแรม
อินเตอร์คอนติเนนตัล นครแฟรงก์เฟิรต์ โดยมีแขกผูม้ เี กียรติจากคณะกงสุล
หน่วยงานทางการเยอรมนี และองค์กรต่าง ๆ บริษัทและบุคคลสําคัญเข้า
ร่วมงานเลี้ยงรับรองดังกล่าวกว่า 150 คน
ภาพโดย สกญ.

ฟรังค์ฟวร์ท (Frankfurt)

เนิร์นแบร์ก (Nürnberg)

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 9 ธันวาคม 2555 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครฟรังค์ฟวร์ท ได้
เชิญชวนชาวไทยและครอบครัวเข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องใน
มหามงคลวโรกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ฯ ทรงเจริญพระชนมพรรษา
85 พรรษา ณ อาคาร Saalbau นครฟรังค์ฟวร์ท โดยมีการแสดงจากกลุ่ม
ชาวไทยจากเมืองต่าง ๆ เพือ่ เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ฯ
ภาพโดย สกญ.

ทุกๆปีจะมีการจัด World Organic Trade Fair Nürnberg Germany ซึ่ง
ในปีนจี้ ดั เมือ่ วันที่ 13-16 กุมภาพันธ์ 2556 ในปีนมี้ ตี วั แทนจากบริษทั ต่างๆ
จากประเทศไทยร่วมแสดงสินค้า อาทิเช่น Xongdor และ Herb Club
เป็นต้น เอกอัครราชทูตนางนงนุช เพชรรัตน์ ให้เกียรติเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์
ต่างๆในงานดังกล่าวอีกด้วย
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เนิร์นแบร์ก (Nürnberg)

เบอร์ลิน (Berlin)

ดร.มันเฟรด ชมิดท์
(Präsident des
Bundesamts für
Migration und
Flüchtlinge) กล่าว
เปิดงาน

ในวันที่ 25 และ 26 มกราคม 2556 Bundesamt für Migration und
Flüchtlinge (BAMF) ในเมือง Nürnberg ได้จัดการประชุมสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการ โดยเชิญผู้แทนองค์กรและหน่วยงานชาวต่างชาติจํานวน 190
คนเข้าร่วมประชุม หัวข้อหลักในการประชุมคือ บทบาทของผู้โยกย้าย
ถิ่นฐานเข้ามาอาศัยอยู่ในเยอรมนี และการให้การช่วยเหลือและประสาน
งานจาก BAMF ในหลายด้าน
ภาพโดย นิตยสารดี และ Bild: BAMF

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2555 ทีมงานนิตยสารดีเยี่ยมโรงเรียนสยาม ไทยชูเล่
(Siam Thaischule) ทีก่ รุงเบอร์ลนิ ทีมงานฯได้รบั การต้อนรับจากครู นักเรียน
และผู้ปกครองอย่างอบอุ่น โรงเรียนสยาม ไทยชูเล่ตั้งอยู่ที่ Wilhelmstr.
118, 10963 Berlin เปิดสอนทุกวันอาทิตย์ใน (ยกเว้นช่วงปิดเทอม) เวลา
11:00-12:00 น. และ 12:30-13:30 น. เป็นโรงเรียนสอนภาษาไทยแห่งหนึง่
ในกรุงเบอร์ลนิ ทีส่ อนภาษาไทยแก่เยาวชนไทยและผูส้ นใจ ผูส้ นใจสามารถ
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.thaischule.info
ภาพโดยนิตยสารดี

เนิรน์ แบร์ก-ลางวาสเซอร์ (Nürnberg-Langwasser)

พาเดอร์บอร์น (Paderborn)

นิทรรศการแสดงดอกกล้วยไม้ครัง้ ที่ 17 ของสมาคมคนปลูกดอกกล้วยไม้เป็น
งานอดิเรก จัดขึ้นเมื่อวันที่ 8-10 กุมภาพันธ์ 2556 ที่ Bildungszentrum für
Blinde und Sehbehinderte Langwasser ในนิทรรศการครัง้ นี้ คุณพวงทอง
ซิมเมอร์มันน์และคุณสุภาวรรณ มึลเลอร์(ทีมงานนิตยสารดี)เข้าร่วมแสดง
งานฝีมือ ปั้นดอกกล้วยไม้ด้วยดินหอม มีผู้ให้ความสนใจอย่างมากมาย
ภาพโดย นิตยสารดี

ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2556 สมาคมเครือข่ายคนไทยในต่างแดน (NTO)
ร่วมกับสมาคมเพือ่ นไทยในพาเดอร์บอร์น (สมาคมกระต่ายสามตัว)โดยการ
สนับสนุนของบ้านวัฒนธรรมไทย บ้านไทย พาเดอร์บอร์น ได้จัดบรรยาย
และสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับชุมชนไทยในหัวข้อ “เรื่องใกล้ตัว
ที่มักจะถูกมองข้าม”-บัญชีครัวเรือน สิทธิและหน้าที่ในครอบครัวและตอบ
คําถามที่น่ารู้
ภาพโดยนิตยสารดี
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สนามบินใหม่ของเบอร์ลินถูกประกาศเลื่อนเปิดใช้ออกไปเป็นครั้งที่ 4
สรุปข่าว

โดย โสภาพร ควร์ซ

เมื่อต้นเดือนมกราคมที่ผ่านมา เคลาส์ วูเวอร์ไรท์ นายก
เทศมนตรีของกรุงเบอร์ลินประกาศเลื่อนกําหนดการเปิดสนาม
บินใหม่ของเบอร์ลนิ (BER) ออกไปอีกเป็นครัง้ ที่ 4 และจะลงจาก
ตําแหน่งประธานบอร์ดทีป่ รึกษาของโครงการนี้ โดยให้แมทเธียส
พลัทเซ็ค ผู้ว่าการรัฐบรันเดินบวร์ก ซึ่งมาจากพรรค SPD เช่นกัน
ขึ้นมาดํารงตําแหน่งแทน
การเลื่อนการเปิดสนามบินออกไปครั้งนี้ เคลาส์ วูเวอร์ไรท์
แจ้งว่าเป็นผลสืบเนือ่ งมาจากระบบการป้องกันอัคคีภยั ของสนาม
บินทีย่ งั ไม่เรียบร้อย เช่นเดียวกับเหตุผลครั้งก่อนๆ ฮอร์สท์ อมันน์
ผู้อํานวยการฝ่ายเทคนิคให้สัมภาษณ์ว่า เป็นการถูกต้องแล้วที่
เลือ่ นการเปิดออกไป เขาบอกด้วยว่า ปัญหาของโครงการนี้ “หนัก
หน่วงมาก” และมันถึงเวลาแล้วที่จะต้อง “เอาข้อเท็จจริงมาพูด
กันอย่างตรงไปตรงมาแม้จะต้องเจ็บปวด” แม้จะไม่ได้ระบุชี้ชัด
ว่าสนามบินจะเปิดใช้การได้เมื่อไร แต่อมันน์คาดว่า ปี 2014 น่า
จะเสร็จเรียบร้อย การประกาศเลื่อนทั้งสี่ครั้ง ทําให้งบประมาณ
ค่าก่อสร้างโครงการนี้เพิ่มขึ้นสองล้านยูโร รวมเป็น 4.3 พันล้าน
ยูโรแล้ว และกว่าจะเสร็จสิ้นก็เชื่อว่าจะต้องใช้เงินอีกหลายร้อย
ล้านยูโรอีกด้วย
การประกาศเลือ่ นครัง้ นี้ ยิง่ ทําให้มกี ารวิพากษ์วจิ ารณ์มากยิง่
ขึน้ โดยสือ่ มวลชนทัง้ หลายของเยอรมนี ต่างโจมตีวา่ การประกาศ
เลื่อนการเปิดสนามบินนี้ ออกไปเรื่อย ๆ ทําให้กรุงเบอร์ลิน เมือง
หลวงของสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี ต้องอับอายไปทั่วโลก
เนื่องจากไม่สามารถทําโครงการใหญ่อันเป็นหน้าตาของเมืองให้
สําเร็จตามกําหนดได้ นอกจากนี้ พรรคการเมืองฝ่ายตรงข้ามอย่าง
พรรคกรีน รวมทั้งหนังสือพิมพ์ยักษ์ใหญ่อย่าง Bild ก็เริ่มกดดัน

เรียกร้องให้วูเวอร์ไรท์ ในฐานะที่เป็นผู้กุมอํานาจทางการเมือง
สูงสุดของโครงการนี้ ลาออกจากตําแหน่งนายกเทศมนตรี รวม
ทัง้ เสียงวิพากษ์วจิ ารณ์จากภาคธุรกิจก็เพิม่ ขึน้ เรือ่ ยๆ โดยเฉพาะ
จากสายการบินและกลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสนามบิน เนือ่ งจาก
สูญเสียรายได้ทคี่ วรจะได้รบั จากผลกระทบการจากเลือ่ นกําหนด
เปิดใช้สนามบิน
อย่างไรก็ดี วูเวอร์ไรท์ไม่ใช่ผทู้ ตี่ อ้ งรับผิดชอบกับความล่าช้านี้
เพียงคนเดียว หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องและรับผิดชอบในคณะกรรมการ
ที่ปรึกษาโครงการนี้ ยังมีรัฐบรันเดินบวร์ก และรัฐบาลกลางของ
เยอรมนี นอกจากนี้ หลายคนบอกว่าไรเนอร์ ชวาซ ผู้จัดการของ
บริษัทที่ดูแลการบริหารงานของสนามบินเทเกล เชินเน่อเฟลด์
และ BER ควรจะต้องรับผิดชอบด้วยการลาออกเช่นกัน เนือ่ งจาก
ปฏิเสธว่า การก่อสร้างสนามบินดังกล่าวไม่มีปัญหา ตลอดระยะ
เวลาการก่อสร้าง แม้วา่ จะมีรายงานเกีย่ วกับปัญหาออกมาเรือ่ ยๆ
วูเวอร์ไรท์ เคยกล่าวว่า ต้องมีการเปลีย่ นผูจ้ ดั การ แต่กไ็ ม่ได้ทาํ อะไร
รวมทั้งยังไม่แต่งตั้งผู้อํานวยการฝ่ายการเงินเพื่อดูแลควบคุมค่า
ใช้จ่ายในการก่อสร้างสนามบินที่เพิ่มสูงขึ้น
วูเวอร์ไรท์ ต้องการให้สนามบินนี้เป็นผลงานชิ้นโบว์แดง
ของเขาในฐานะที่เป็นนายกเทศมนตรีกรุงเบอร์ลิน แต่ดูเหมือน
ว่าวันเวลาในตําแหน่งนี้ และชื่อเสียงที่เขาคาดว่าจะได้รับ จะ
ลดน้อยถอยลงไปทุกทีแล้ว อย่างไรก็ดี ชีวิตทางการเมืองของ
วูเวอร์ไรท์อาจจะยังคงดํารงอยู่ต่อไปได้ เนื่องจากขณะนี้พรรค
SPD ยังไม่มตี วั แทนทีม่ ศี กั ยภาพมากพอทีจ่ ะเข้ามาดํารงตําแหน่ง
นายกเทศมนตรีแทนวูเวอร์ไรท์
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อดีตประธานาธิบดีวูลฟฟ์กับภรรยาประกาศแยกทางกัน
สรุปข่าว

โดย โสภาพร ควร์ซ

อดีตประธานาธิบดีเยอรมันเป็นหัวข้อข่าวอีกครัง้ เมือ่ คริสเตียน
วูลฟฟ์ วัย 53 ปี และเบ็ตตินา่ วูลฟฟ์ ภริยาวัย 39 ปี ประกาศแยก
ทางกัน ภายหลังจากที่วูลฟฟ์ลาออกจากตําแหน่งประธานาธิบดี
ได้ไม่ถึงหนึ่งปี แต่ทั้งสองจะยังร่วมกันดูแลบุตรของทั้งคู่ต่อไป
หนังสือพิมพ์ Bild รายงานว่าทั้งสองลงนามในเอกสารแยก
กันอยู่ แต่ยงั เปิดช่องการกลับมาคืนดีกนั โดยเบ็ตตินา่ ยังอาศัยอยู่
ในบ้าน ส่วนคริสเตียนย้ายออกไปพํานักยังบ้านเช่าในเขตเมือง
ฮันโนเวอร์ รายงานข่าวอ้างแหล่งข่าวในพรรค CDU ว่า เรื่อง
ที่วูลฟฟ์ต้องลาออกจากตําแหน่ง ฯ ก่อให้เกิดความบาดหมาง
ในครอบครัว
ทั้งสองแต่งงานกันในเดือนมีนาคม ปี 2008 ขณะที่วูลฟฟ์ยัง
ดํารงตําแหน่งผูว้ า่ ฯ รัฐนีเดอร์ซกั เซ่น หลังจากทีห่ ย่าขาดจากภริยา
คนแรกที่แต่งงานกันมา 18 ปีได้ไม่นาน คริสเตียนและเบ็ตติน่ามี
บุตรด้วยกันหนึ่งคน ซึ่งปัจจุบันอายุ 4 ปี
ในอดีต หนังสือพิมพ์และนิตยสารทั้งหลายเคยชื่นชมว่า
ประธานาธิบดีวลู ฟฟ์และเบตตินา่ ภริยาเป็นคูท่ สี่ มบูรณ์แบบทีส่ ดุ
ของเยอรมนี เพราะมีภาพลักษณ์สวยหล่อ เป็นครอบครัววัยทํางาน
รุน่ ใหม่ แม้เบ็ตตินา่ จะมีลกู ติดมาแล้วหนึง่ คน และคริสเตียนก็ผา่ น
การหย่าร้างมาแล้วหนึง่ ครัง้ ในประเทศทีไ่ ม่คอ่ ยมีขา่ วดีให้ชนื่ ชม
เท่าไรนักอย่างเยอรมนี การมีเบ็ตตินา่ ในฐานะภริยาของครอบครัว
หมายเลขหนึง่ ทําให้มสี สี นั และน่ายินดี สือ่ มวลชนมีภาพสวยงาม
ของเธอจากงานกาล่าดินเนอร์และการเดินทางเยือนต่างประเทศ
มาให้ชาวเยอรมันได้ชม

แต่ความชืน่ ชมนีก้ ส็ นิ้ สุดลงอย่างรวดเร็วในเดือนกุมภาพันธ์ ปี
2012 เมือ่ วูลฟฟ์ประกาศลาออกจากตําแหน่งประธานาธิบดีหลัง
จากทีม่ ขี า่ วว่าเขาได้รบั ผลประโยชน์จากเพือ่ นนักธุรกิจ รวมทัง้ ใช้
ตําแหน่งข่มขู่สื่อมวลชนไม่ให้นําเสนอข่าวดังกล่าว
ต่อมาในเดือนกันยายน ปีเดียวกัน เบ็ตติน่าได้ออกหนังสือ
อัตชีวประวัติของตัวเอง พร้อมกับระบุในหนังสือด้วยว่าทั้งสอง
มีปัญหาการสมรส และต้องไปพบกับที่ปรึกษาด้านครอบครัว
สํานักอัยการฮันโนเวอร์ยังคงดําเนินคดีสืบสวนเรื่องที่วูลฟฟ์
ได้กู้เงินดอกเบี้ยต่ําเพื่อมาซื้อบ้านจากเพื่อนนักธุรกิจ รวมทั้ง
การไปท่องเที่ยวฟรีหลายครั้ง ขณะที่ดํารงตําแหน่งเป็นผู้ว่าฯ
รัฐนีเดอร์ซักเซ่น
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แนะนําสมาคม

โดย อัญชัญ เฮียร์ลิ่ง

เครือข่ายคนไทยในต่างแดน
(Network Thais Overseas : NTO)

เครือข่ายคนไทยในต่างแดน ประเทศเยอรมนี หรือ NTO ก่อตัง้
ขึ้นด้วยเป้าหมายที่จะทํางานให้การสนับสนุน ส่งเสริม และเสริม
สร้างศักยภาพให้กบั อาสาสมัครไทยทีท่ าํ งานให้การช่วยเหลือคน
ไทยในต่างประเทศอย่างเป็นระบบ รวมทัง้ การสร้างอาสาสมัครรุน่
ใหม่ (capacity building) และถักทอความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่ม
สมาคม และชุมชนไทยในประเทศต่าง ๆ เพื่อการเรียนรู้ซึ่งกัน
และกัน ตลอดจนแลกเปลีย่ นข้อมูลทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่ การพัฒนา
คุณภาพชีวติ คนไทยในแดน เป็นตัวขับเคลือ่ นและประสานความ
ร่วมมือในเรือ่ งต่าง ๆ ร่วมพัฒนาแนวคิดในการพัฒนาคุณภาพชีวติ
คนไทยในต่างแดน ร่วมกันสนับสนุนผลักดันให้มกี ารเปลีย่ นเเปลง
ในระดับนโบาย อันจะส่งผลดีตอ่ คนไทยในต่างเเดนโดยรวมด้วย
NTO อาจถือเป็นผลพ่วงของการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง
“สถานการณ์คนไทยในต่างประเทศ และคนไทยคืนถิน่ ยุทธศาสตร์
แนวทางและมาตรการในการแก้ไขปัญหาและช่วยเหลือ” เมือ่ วัน
ที่ 24-25 มีนาคม 2554 ซึ่งสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน
ร่วมกับกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ เป็นเจ้าภาพ
(นิตยสารดี นําสนอรายงานการประชุมในฉบับที่ 6) ณ ขณะนั้น
เกิดมีเครือข่ายพัฒนาคุณภาพชีวติ คนไทยในต่างแดนขึน้ จากการ
พบกันของคณะทํางาน 2 ครัง้ มีขอ้ สรุปว่า ควรทีจ่ ะหาโมเดลคณะ
ทํางานที่จะเป็นตัวกลางในการเชื่อมโยงหน่วยงานราชการและ
คนไทยในต่างประเทศ โดยในเบื้องต้นจะคํานึงถึง “การตกผลึก”
ความคิดในการพัฒนาคุณภาพชีวติ คนไทยในต่างแดนให้มคี วาม
ครอบคลุม โดยอาจต้องเริ่มต้นในพื้นที่ที่มีความพร้อม
กลุ่มทํางานในประเทศเยอรมนีจึงจัดตั้งเครือข่ายคนไทยใน
ต่างแดน ประเทศเยอรมนี ขึน้ เพือ่ เป็นผูเ้ ริม่ ขับเคลือ่ นกระบวนการ
”ตกผลึก” และเริม่ ทอใยของเครือข่ายคนไทยในต่างแดน ทําหน้าที่
เป็นกลุ่มประสานงานกับกลุ่มคนไทยในประเทศเยอรมนี และใน
ประเทศต่างๆ รวมทั้งประสานงานกับหน่วยงานราชการ องค์กร
เอกชนในประเทศไทย ที่ทํางานเกี่ยวข้องกับคนไทยในต่างแดน
เครือข่ายคนไทยในต่างแดน ประเทศเยอรมนี จดทะเบียน
เป็นสมาคมที่ทํางานโดยไม่หวังผลกําไร ณ ศาลแขวง Bielefeld
เมื่อ กุมภาพันธ์ 2556

•

•
•
•
•
•
•

แผนงานและกิจกรรม
แหล่งข้อมูล เกี่ยวกับประเทศปลายทาง โดยเฉพาะเยอรมนี
ที่จะเป็นประโยชน์สําหรับการใช้ชีวิตในประเทศปลายทาง
เช่น กฎหมาย ระบบการทํางาน สังคมชุมชนไทยในต่างแดน
ฯลฯ รวมทั้งเป็นข้อมูลพื้นฐานเพื่อประกอบการตัดสินใจเดิน
ทางข้ามชาติของคนไทย
เวทีในการนําเสนอประสบการณ์การทํางาน เพื่อการเรียนรู้
ซึ่งกันและกัน ตลอดจนเผยแพร่เชิญชวนให้ร่วมการผลักดัน
ในเรื่องต่าง ๆ
ประสานงานในด้านการผลักดันนโยบาย มาตรการต่างๆ ใน
ประเทศไทย
ในเยรอมนีจะเน้น
กิจกรรมในการสนับสนุน เสริมสร้างศักยภาพการทํางานของ
อาสาสมัครไทย เพื่อการสร้างบุคคลากรจิตอาสา เช่น การ
อบรมอาสาสมัคร เป็นต้น
กิจกรรมให้ความรู้แก่ชุมชนไทย เช่น การจัดอภิปราย เสวนา
และงานด้านเอกสารสิง่ พิมพ์ ได้แก่ นิตยสารดี, คูม่ อื ด้านต่างๆ
กิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย
ประสานงานกับองค์กรและหน่วยงานต่างๆในเยอรมนี เพื่อ
ขอรับข้อมูลทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่ ชุมชนไทย เผยแพร่แก่ภาคีเครือ
ข่าย อาทิเช่น แจ้งข่าวการสมัครร่วมอบรบว่าด้วยวิชาชีพใน
เยอรมนีให้ภาคีเครือข่ายฯ เป็นต้น

ติดต่อ NTO:
pataya@d-magazine.de
website: www.nto-germany.de
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แนะนําชมรม

โดย ฉัตรชัย

กลุ่มมวยไทยในภายใต้ชื่อ
“ไทอชิร ในประเทศเยอรมนี”
“ด้วยใจรักและต้องการอนุรักษ์ เผยแพร่ ศาสตร์แห่งการต่อสู้ป้องกันตัวที่ได้รับการ
ถ่ายทอดมาให้แพร่หลายมากขึ้น พี่น้องเพื่อนที่สายวิชามวยไทย กระบี่กระบอง และ
ศาสตร์วิชาต่าง ๆ ของไทย จึงได้รวมตัวกันขึ้นในชื่อ กลุ่ม ไทอชิร ที่มาของชื่อกลุ่ม ไท
แปลว่า อิสระ อชิระ แปลว่า ผู้ว่องไว คล่องแคล่ว รวมความหมายของ “ไทอชิร” ได้ว่า
การเคลื่อนไหวแบบอิสระ”
กลุ่มไทอชิร คือ กลุ่มคนผู้สนใจในศิลปะการ
ต่อสู้ป้องกันตัว กระบี่กระบอง มวยโบราณ ที่ได้
มารวมตัว เพื่อทํากิจกรรมอนุรักษ์ศิลปะการต่อสู้
แบบโบราณของไทยเอาไว้ ด้วยความมุ่งมั่นที่จะ
ส่งเสริมเผยแพร่เอกลักษณ์แห่งชนชาติไทยออก
ฉัตรชัย ขําดํา
ไปให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง
ประธาน กลุ่ม “ไท อชิร” ใน สหภาพยุโรป
ฉัตรชัย ขําดํา หัวหอกผูก้ อ่ ตัง้ กลุม่ ไทอชิร อายุ
สมาคม เยอรมัน-ไทย เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมและ 38 ปี เริ่มเรียนศิลปป้องกันตัวจากกรมพลศึกษา
ศิลปะการต่อสู้ของไทย
สํานักงานใหญ่ทสี่ นามศุภชลาศัย กรุงเทพมหานคร
เมือ่ ปี 2534 จนถึงปัจจุบนั รวมเป็นเวลา 22 ปีแล้วที่
ฉัตรชัยฯได้เล่าเรียน และสะสมความรูเ้ กีย่ วกับศิลปะ
การต่อสูด้ า้ นมวยไทย และกระบีก่ ระบอง ฉัตรชัยฯ
เรียกชื่อกลุ่มของตนว่า ชมรมมวยไทยภายใต้ “ไท
อชิร ในประเทศเยอรมนี” ดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ เพือ่
สาธารณประโยชน์และการกุศลในโครงการต่าง ๆ
ตามแนวภูมปิ ญ
ั ญาไทย เพือ่ อนุรกั ษ์ สืบสานความ
เป็นเอกลักษณ์ของศิลปะและวัฒนธรรมไทย ผ่าน
ศิลปะการต่อสู้ของไทย เช่น มวยโบราณ มวยไทย
กระบี่กระบอง สอนการตีกลองสะบัดชัยแก่อนุชน
รุ่นหลัง เป็นต้น
ตัง้ แต่ ปี 2554 เป็นต้นมา ฉัตรชัย ได้เข้าร่วมกลุม่
มวยโบราณและกลุม่ กระบีก่ ระบองในประเทศไทย
โดยได้ประสานงานกับนายศักย์ภูมิ (ครูแหลม)
ประธานกลุ่ม นายทศพล (ครูป๊อป) รองประธาน
และทีมงานฯ อดีตสมาชิกชมรมต่อสู้ป้องกันตัว
อาวุธไทย “เจ้าราม” มหาวิทยาลัยรามคําแหง
ซึ่งเป็นแหล่งฝึกฝนวิชากระบี่กระบองมาตั้งแต่ปี
2514 และวิชามวยโบราณ สายมวยไชยา สอน
โดยครูทอง เชื้อไชยา (ทองหล่อ ยาและ) ซึ่งเป็นผู้
ทีม่ คี วามเชีย่ วชาญ และมีบทบาทสําคัญในวงการ
ต่อสู้ป้องกันตัวของดาบไทย มวยคาดเชือกไชยา
มากว่า 20 ปี

ฉัตรชัย ฝากมาว่า กลุ่ม “ไทอชิร ในประเทศ
เยอรมนี” ยินดีต้อนรับทุกท่าน และยินดีถ่ายทอด
ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว หาก ท่านใดสนใจที่จะ
เรียนศิลปการต่อสู้ของไทย กลุ่มฯยินดีอย่างยิ่งที่
จะถ่ายทอดสืบความรู้ที่มีอยู่นั้นไปให้ กลุ่มฯ จัด
กิจกรรมในชื่อโครงการ ,,ยุวชนไทอชิร,, จัดครั้งที่
1 เมื่อ ปี 2555 ที่เมือง Mannheim และครั้งที่ 2 จะ
จัดในช่วงเดือนสิงหาคมและกันยายน ปีนี้ (พ.ศ.
2556) โดยจะร่วมกับกลุม่ ผูส้ บื สานมวยไชยา ศิษย์
พ่อครูทองหล่อ ยาเละ และดาบเจ้าราม นําโดย ครู
แหลม และครูปอ๊ ป พร้อมสานุศษิ ย์ จะมาเผยแพร่
ศิลปการต่อสู้โบราณ มวยไชยา และดาบเจ้าราม
ให้แก่เยาวชนคนหนุม่ สาวทัง้ ชาวไทยและเยอรมัน
โครงการนีไ้ ม่คดิ ค่าเล่าเรียน ท่านใดสนใจสามารถ
ติดต่อมายังกลุ่ม “ไอชิร ในประเทศเยอรมนี”
ท้ายสุด ฉัตรชัย ฝากคําสอนของท่านพระครูบา
เหนือชัย โฆสิโต(นักบุญแห่งขุนเขา).สํานักปฏิบัติ
ธรรมถ้ําป่าอาชาทอง (พระเณรขี่ม้า บิณฑบาต)
เพื่อเป็นกําลังใจให้ต่อสู้กับอุปสรรคว่า หาก ยังไม่
ตาย.....ยังเอาดีไม่ได้....ก็เอาใหม่สิวะ”
THAIACHIRA Thai Martial Arts & Culture
Master Chatchai Khamdam
“Muay Boran & Krabi krabong”
มวย ไทยและกระบี่กระบอง
Hafenstrasse 31, 60327 Frankfurt am
Main, Germany
Tel: +49 152 539 73 271
Facebook: https://www.facebook.com/
chatrawuth
Email:chatchaifra@gmail.com,
chatrawuth@hotmail.com, thaiachira@tonline.de
Website: www.thaiachira.com
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ลนี า่ : คอื คอื บ
เปน็ ธงชาตขิ ตั รอยี เู ปน็ สฟี า้
หนไู ดย้ นิ มาจ องเยอรมนั คะ่
ากโรงเรยี นล
ะ่

บยัง
ว
ข
6
ะ
คือ ลิซ่า: คือ....ตั๋วรถไฟมั้งคะ
ุสเพิ่งจ
ูยลิอุส: อ อร์การเท็น มัน
อยู่คินเดรือครับ
อะไรห

เลวิน: (สา่ ยหนา้ ) .... แลว้ รู
กันมัย้ ครบั ว่า มันคืออะไร ถ้า ้
ไมร่ ู้ ก็ลองหาดูในอนิ เตอรเ์ น็ต
นะครับมัน รู้แน่ๆเลย

อียู บลูการ์ด คืออะไรเอ่ย?
อาเดรยี น: ไม
Union ดังนั้นร่ คู้ รบั รจู้ กั แต่ EU แปลวา่ E
blaue Karte fü EU Blue Card น่าจะหม uropäische
ายถึง Eine
r die EU ครับ

หนมต้ม: คือ ตั๋วดูฟุตบอล

อาทิตย์
เวยี งพงิ ค์: คือท้องฟา้ และพระ
ยิ้มแฉ่ง ...ฮิๆๆ

ยัสมิน:
คือ บัตรสฟี า้ หนงึ่ ใบ

แสงจนั ทรแ์ ล
ะแสง
ก้อนเมฆและท ดาว: คอื ทะเล
้องฟ้า
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เรื่องดีจากปก

โดย ดาวจันทร ์/ ดีมาก

อียบู ลูการ์ด บัตรอนุญาตทํางาน
และพํานักในประเทศสหภาพยุโรป
เมื่อวันที่ 1 สิงหาคมปีที่ผ่านมาประเทศเยอรมนีได้ออกกฏหมายเกี่ยว
กับการให้บัตรฟ้าอียู หรือ อียูบลูการ์ด (EU Blue Card ในเยอรมนีเรียกว่า
Blaue Karte EU Deutschland) แก่ชาวต่างชาติที่ต้องการเข้ามาทํางานใน
ประเทศเยอรมนี โดยการให้บลูการ์ดนีเ้ ป็นไปตามแนวทางเดียวกันกับสภาพ
ยุโรป มีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานฝีมือระดับสูงและ
ดึงดูดแรงงานฝีมือจากประเทศนอกสหภาพยุโรป
ผู้มีสิทธิขอบลูการ์ด คือชาวต่างชาติที่ไม่ใช่พลเมืองของประเทศกลุ่ม
สหภาพยุโรป โดยต้องมีคุณสมบัติเป็นผู้จบการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยใน
เยอรมนี หรือจากประเทศที่ได้รับการยอมรับหรือเทียบเท่า และทํางานมีเงิน
เดือนก่อนหักภาษีไม่ตา่ํ กว่า 46,400 ยูโรต่อปี ยกเว้นผูม้ อี าชีพนักวิชาการ นัก
คณิตศาสตร์ วิศวกร แพทย์ และ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มีเงินเดือนไม่
ต่ํากว่า 36,192 ยูโรต่อปี (ข้อมูลตัวเลขในปี 2556)
บัตรอียูบลูการ์ให้สิทธิพํานักเป็นระยะเวลาต่ําสุด 1 ปีและสูงสุด 4 ปี
ในการออกบัตรครั้งแรก ส่วนผู้ที่มีสัญญาจ้างงานน้อยกว่า 4 ปี อนุญาตให้
พํานักต่อได้อีก 3 เดือนหลังจากสัญญาจ้างสิ้นสุดลง ผู้ที่ถือบัตรอียูบลูการ์ด
แล้วสามารถขอต่ออายุสิทธิพํานักหรือขอสิทธิพํานักถาวรได้เมื่อทํางานมา
แล้วไม่ต่ํากว่า 33 เดือน หากมีความรู้ภาษาเยอรมันในระดับ B1 สามารถ
ขอสิทธิพํานักถาวรได้หลังจากทํางานครบ 21 เดือน
นอกจากนั้นแล้วผู้ถือบัตรบลูการ์ดยังสามารถย้ายไปทํางานประเท
ศอื่นๆ (สําหรับประเทศส่วนมากมักไม่จําเป็นต้องขอวีซ่าก่อน) ในกลุ่มอียู
ได้หลังจากทํางานในเยอรมนีมาแล้วไม่ต่ํากว่า 18 เดือน หรือหากเป็นผู้ที่
ถือบัตรบลูการ์ดมาจากประเทศอื่นในกลุ่มอียูแล้วเดินทางเข้ามาทํางานใน
เยอรมนีก็สามารถขอสิทธิพํานักถาวรในประเทศเยอรมนีได้ โดยนับระยะ
เวลาพํานักในประเทศก่อนหน้านี้และระยะเวลาพํานักในเยอรมนีรวมกัน
แล้วไม่น้อยไปกว่าระยะเวลาที่กําหนดข้างต้น (33 เดือน หรือ 21 เดือนหาก
มีความรู้ภาษาเยอรมันระดับ B1) หรือถ้าอยากกลับไปเยี่ยมบ้านหรือเดิน
ทางออกนอกเขตอียูก็ทําได้เป็นเวลาหนึ่งปีโดยไม่เสียสิทธิพํานัก
ผู้ถือบัตรบลูการ์ดมีสิทธิพาคู่สมรสและสมาชิกในครอบครัวติดตามมา
อยู่ด้วยได้ โดยคู่สมรสไม่จําเป็นต้องมีความรู้ภาษาเยอรมันมาก่อนและผู้
ติดตามสามารถทํางานในเยอรมนีได้อย่างเสรี
ผู้สนใจสามารถสอบถามขอเอกสารเพิ่มเติมในการขอบลูการ์ดได้จาก
สํานักงานว่าด้วยกิจการคนต่างด้าว (Ausländerbehörde)ใกล้บ้าน
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก
http://www.arbeitsagentur.de/Dienststellen/besondere-Dst/ZAV/
downloads/AMZ/amz-praesentation-bluecard.pdf
http://www.bamf.de/DE/DasBAMF/Aufgaben/BlaueKarte/blauekartenode.html
http://www.bundesregierung.de/Content/DE/Artikel/IB/Artikel/
Arbeitsmarkt/Anerkennung_Abschluesse/2012-07-25-blaue-Karte.html
http://www.make-it-in-germany.com

ความคิดเห็นเกี่ยวกับ”อียู บลูการ์ด”

จิตติพัฒน์ ทองประเสิรฐ
รองกงสุลใหญ่ ณ นครฟรังค์ฟวร์ท

"โครงการอียู บลูการ์ดมี concept คล้าย ๆ กับระบบ กรีนการ์ดของ
สหรัฐอเมริกาในการชักชวนแรงงานทีม่ ฝี มี อื ชาวต่างชาติมาทํางานในอียู แต่
ดูเหมือนจะมีเงื่อนไขที่ไม่ดึงดูดชาวต่างชาติเท่าไหร่นัก โดยเฉพาะสําหรับ
ประเทศเยอรมนี จะมีเพียงกลุ่มคนต่างชาตินอกอียูกลุ่มเล็ก ๆ เท่านั้นที่มี
คุณสมบัตเิ ข้าข่ายและพร้อมทีจ่ ะฟันฝ่าอุปสรรคทางด้านภาษาเยอรมัน การ
ปรับตัวให้เข้ากับสังคม วัฒนธรรมและชีวติ ความเป็นอยูแ่ บบเยอรมัน และที่
สําคัญจะต้องแสดงเงินเดือนทีไ่ ด้รบั อยูก่ อ่ นซึง่ ต้องอยูใ่ นระดับเดียวกับอัตรา
เงินเดือนที่แรงงานเยอรมันได้รับในอาชีพหรือตําแหน่งเดียวกัน และจาก
ข้อมูล Spiegel Online ในช่วง 2 เดือนแรกหลังเริ่มโครงการฯ มีชาวต่างชาติ
ที่ได้รับบลูการ์ดในเยอรมนี 139 คนโดย 112 คนเป็นผู้สมัครที่มีสิทธิพํานัก
ในรูปแบบอื่น ๆ ในเยอรมนีอยู่แล้ว จึงเห็นได้ชัดว่าในช่วงเริ่มต้น โครงการนี้
ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ในการจ้างแรงงานใหม่ๆ ที่มีคุณภาพชาวต่างชาติ
เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานระดับสูงที่มีฝีมือในเยอรมนีมากนัก
อย่างไรก็ดี ผมมองว่าสําหรับคนไทยแล้วโครงการนี้ในระยะแรกอาจ
เป็นโครงการที่น่าสนใจสําหรับนักเรียนนักศึกษาไทยที่กําลังศึกษาหรือเคย
จบการศึกษาจากเยอรมนีที่ต้องการมาทํางานหาประสบการณ์หรืออาจ
มาตั้งรกรากในเยอรมนีเนื่องจากรู้ภาษาและคุ้นเคยกับสังคมเยอรมันดีอยู่
แล้ว แต่ลึก ๆ แล้วผมก็ยังหวังว่าน้อง ๆ นักเรียนไทยที่มีคุณภาพเหล่านี้จะ
มาสั่งสมประสบการณ์ที่ดี ๆ ในหลาย ๆ ด้านจากเยอรมนีระยะหนึ่งแล้วนํา
ความรู้ความสามารถกลับไปทํางานช่วยพัฒนาและสร้างประโยชน์ให้กับ
ประเทศไทยในอนาคต"
วรวุฒิ สินโคกสูง
นักศึกษา Faculty of Process Engineering, Energy and Mechanical
Systems สาขาวิศวกรรมเครื่องกล ที่ Cologne University of Applied
Sciences (Fachhochschule Köln)
“เป็นนโยบายทีด่ คี รับ ทีจ่ ะเปิดโอกาสให้คนทีม่ ศี กั ยภาพจากโลกที่ 3 เข้า
มาทํางานในยุโรป และด้วยหลักเกณท์ที่เขาได้กําหนดไว้ ก็เป็นการคัดกรอง
แรงงานคุณภาพเข้ามาในยุโรปครับ“

D : 13
Dmag13.indd 13

25.02.13 17:53

เรื่องดีจากปก

โดย ดาวจันทร์ / ดีมาก

ทีห่ ลีกเลีย่ งไม่ได้ ผลกระทบจะมากหรือน้อยขึน้ อยูก่ บั มาตรการในการดําเนิน
นโยบายของรัฐบาลและปัจจัยทางเศรษฐกิจในแต่ละภาคส่วนของทัง้ ประเทศ
ในสหภาพยุโรปและประเทศที่กําลังพัฒนา ซึ่งผมเห็นว่า ผู้ที่สนใจจะสมัคร
„eu blue card (คล้ายกับกรีนการ์ดในอเมริกา) เป็นมาตรการคัดสรรคน หรือผู้ที่กําลังจะถืออียูบลูการ์ดควรจะพิจารณาและปฏิบัติให้เกิดประโยชน์
ต่างชาติเข้าเมืองของ EU ที่ต้องการดึงดูดคนต่างชาติคุณภาพดีที่จะต้องจบ สูงสุดกับตนเองและประเทศบ้านเกิด“
การศึกษาไม่ตา่ํ กว่าระดับอุดมศึกษาเข้ามาเป็นแรงงานใน EU และมีโอกาส
สามารถพํานักอาศัยเป็นการถาวร และกลายเป็นพลเมืองของ EU ต่อไปได้
ซึ่งรวมไปถึงบุคคลในครอบครัวด้วย
EU ได้ประโยชน์เต็ม ๆ จากมาตการนี้ในหลายประเด็น
อัญชัญ เฮียร์ลิ่ง
- ไม่ต้องลงทุนเรื่องการศึกษาของคนต่างชาติกลุ่มนี้ ตามเงื่อนไขที่
นิตยสารดี
ตัวเองตั้งไว้ (เป็นการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานในระยะสั้นและ
ยาว (ควบคู่ไปกับการสร้างบุคคลากรเอง) เช่น เยอรมนีขาดแคลนแรงงาน
แพทย์และวิศวกร) --- คือ ไปแย่งแรงงานจากประเทศอื่น แต่ในทางเดียวกัน
มาตรฐานการใช้ชีวิตที่สูงภายใน EU และเงินเดือนที่สูงกว่าในบ้านเกิดก็น่า
ดิฉันคิดว่า นโยบายของอียู บลูการ์ด เป็นข่าวที่ทําให้คนหนุ่มสาวใน
จะเป็นแรงดึงดูดใจให้ชาวต่างชาติการ ศึกษาสูงอพยพเข้าไปทํางานใน EU ประเทศทีส่ ามหลายคนคงจะดีใจกัน ทีจ่ ะมีโอกาสย้ายถิน่ ฐานเข้ามาทํางาน
- คนต่างชาติกลุ่มนี้มีส่วนช่วยในการขยายฐานแรงงานที่จะจ่ายเงิน ในประเทศเยอรมนี เพื่อหาประสบการณ์ในชีวิต แม้ว่าจะเป็นช่วงระยะเวลา
ประกันสังคมเข้ารัฐ (เพื่อเลี้ยงผู้สูงวัยรับบํานาญ) โดยจะมีอัตราในระดับ สั้นๆ ก็ตาม ( เริ่มนึกภาพเห็นใบสมัครขอ ”อียู บลูการ์ด” เป็นปึกๆ) ดิฉันได้
ที่เรียกว่าสูง เพราะฐานเงินเดือนที่ EU กําหนดไว้อย่างน้อยต้องไม่ต่ํากว่า อ่านบทความสัมภาษณ์ของนิตยสาร ดี เวลท์ (Die Welt) ซึ่งได้สัมภาษณ์
44,800 ต่อปี (ข้อมูลปี 2012)
นายมันเฟรด ชมิดท์ ตําแหน่งเพรสิเด้นท์ของสํานักงานว่าด้วยกิจการการ
- เป็นการเพิม่ จํานวนและคุณภาพคนชนชัน้ กลางรวมถึงการเพิม่ จํานวน ย้ายถิ่นฐานและผู้ลี้ภัยแห่งสหพันธ์ฯ (Bamf) ที่ให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับส่วน
คนหนุ่มสาวในวัยทํางานในประชาคม --- ซึ่งนับวันจํานวนผู้สูงวัยใน EU จะ ราชการเยอรมันว่า “เมื่อนโยบายอียู บลูการ์ดเกิดขึ้นมาแล้ว ส่วนราชการ
เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ในขณะเดียวกันอัตราการเกิดต่ํา
เยอรมันก็ควรจะมีการร่วมมือกัน ให้เห็นถึงการยินดีตอ้ นรับผูย้ า้ ยถิน่ ฐานเข้า
- เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของ EU
มาอาศัยอยูใ่ นประเทศเยอรมนี อํานวยความสะดวกให้พวกเขา เมือ่ พวกเขา
EU blue card บอกเราว่า ยินดีอ้าแขนรับคนต่างชาติ แต่ต้องเป็นคน มาติดต่อกับส่วนราชการ เช่น ขอวีซ่า ขอสิทธิพํานักอยู่ เป็นต้น หน่วยงานที่
ต่างชาติคุณภาพดี! อย่าได้คิดว่าเป็นมาตรการใจกว้างใจบุญ„
ถือเป็นด่านแรกทีผ่ ยู้ า้ ยถิน่ ฐานต้องติดต่อคือ สถานทูตเยอรมันและกองตรวจ
คนเข้าเมือง ส่วนราชการเองก็ต้องจัดดําเนินการแบบใหม่ เพื่อที่จะให้มอง
เห็นภาพทีช่ ดั เจนว่า ยินดีตอ้ นรับสูป่ ระเทศเยอรมนี...ประเทศทีป่ ระสบความ
สําเร็จเกี่ยวกับนโยบายการย้ายถิ่นฐานก็คือ ประเทศแคนาดา ออสเตรเลีย
และสหรัฐอเมริกา โดยเฉพาะที่สหรัฐอเมริกานั้น คนที่ย้ายถิ่นฐานเพื่อไป
กิตติ คําแก้ว
ทํางานที่นั่น จะมีความรู้สึกว่า ตนเองได้รับข้อมูลอย่างดีและรู้สึกว่าตนเอง
นักศึกษา Universität Stuttgart
สาขาวิชา Water Resources Engineering ได้รับการต้อนรับอย่างเป็นมิตร อีกทั้งชาวอเมริกันเองนั้นก็เป็นกันเองกับคน
ต่างชาติ ใครทีย่ า้ ยถิน่ ฐานไปอยูอ่ เมริกา เขาจึงมีความรูส้ กึ ในช่วงเวลาสัน้ ๆ
and Management
ว่า ฉันก็สามารถทําได้เช่นกัน (Ich kann es schaffen).... (อ่านบทความ
สัมภาษณ์เพิม่ เติมได้ที่ http://www.welt.de/wirtschaft/article112279448/
“โดยรวมผมคิดว่า นโยบายอียูบลูการ์ดของสหภาพยุโรป เพิ่มแรงดึงดูด Blue-Card-reicht-nicht-um-Fachkraefte-anzulocken.html)”
โดยส่วนตัวแล้ว ดิฉันคิดว่า “อียู บลูการ์ด” สําหรับประเทศเยอรมนีนั้น
อย่างมากต่อผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญชั้นสูงจากประเทศที่กําลังพัฒนา
ให้ย้ายถิ่นฐานเข้ามามากขึ้น เพราะกฎหมายอํานวยความสะดวกให้อย่าง จะสามารถนํามาใช้ในทางปฏิบตั ไิ ด้อย่างจริงจังและจะมีประโยชน์มากน้อย
มากทัง้ กับผูท้ ถี่ อื อียบู ลูการ์ดและครอบครัว ไม่นบั รวมทัง้ ค่าตอบแทนทีป่ กติ เพียงใด หรือจะตกกระป๋องไปหรือไม่ (เหมือนสมัยทีม่ กี รีนการ์ดสําหรับแรงงาน
อยู่ในขั้นที่สูงอยู่แล้ว และโดยเฉพาะผู้ที่สําเร็จการศึกษาหรือกําลังจะสําเร็จ ต่างด้าวที่เคยฮือฮากันอยู่พักหนึ่ง) น่าจะขึ้นอยู่กับสังคมคนเยอรมันด้วยว่า
การศึกษาจากประเทศที่เป็นสมาชิกของสหภาพยุโรปและมีความประสงค์ พวกเขาจะเปิดใจยอมรับความสามารถของผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางที่จบการ
จะทํางาน หรือแม้กระทั่งตั้งหลักแหล่งใน ประเทศนั้น ๆ ก็ได้รับโอกาสที่เพิ่ม ศึกษาจากประเทศอื่น เพื่อจะเข้ามาร่วมทํางานด้วยกันได้มากน้อยเพียงใด
มากขึ้นหากอยู่ในสาขาอาชีพที่กําลังเป็นที่ขาดแคลน แต่ในขณะเดียวกัน โดยจะไม่ตัดสินจากแหล่งประเทศที่มา ”Woher kommt er?” แต่จะตัดสิน
ผลกระทบที่จะตามมากับประเทศที่กําลังพัฒนา ได้แก่ การสูญเสียแรงงาน จากสิ่งที่ผู้ย้ายถิ่นฐานสามารถทําได้ “Was kann er?”
ฝีมอื ขัน้ สูงจากการย้ายถิน่ ไปทํางานในประเทศในสหภาพยุโรป ซึง่ คงเป็นสิง่
ดร.มุกดา นอลล์
ล่ามและนักแปลอิสระ
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เรื่องดีจากปก

โดย ดาวจันทร์

ข่าวจากฝ่ายทะเบียนนิตยสารดี
ตัวอย่าง สิทธิพํานักอยู่ของผู้ได้รับ”อียู บลูการ์ด”
(Blaue Karte EU)

Bildquelle: http://de.wikipedia.org/

1. สมัครเป็นสมาชิกและการต่ออายุสมาชิก
ไม่ว่าท่านจะสมัครเป็นสมาชิกโดยการกรอกแบบฟอร์มที่ได้
รับหรือทางออนไลน์ก็ตาม ขอให้ท่านกรอกชื่อ นามสกุลและ
ที่อยู่ให้ชัดเจน เพื่อหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดในการลงทะเบียน
สมาชิก สมัครออนไลน์ที่ www.d-magazine.de
สมาชิกท่านใดสิน้ สุดการเป็นสมาชิกผูอ้ า่ น ทางฝ่ายทะเบียน
จะส่งแบบการโอนเงิน แนบไปกับนิตยสารดีเล่มสุดท้ายของ
ท่าน การต่ออายุสมาชิกโดยการโอนเงิน กรุณาระบุหมายเลข
สมาชิกของท่านด้วย เช่น 2012-055 เป็นต้น
2. รับและส่งนิตยสาร
เนือ่ งจากมีจดหมายตีกลับไปยังกองบรรณาธิการ หากสมาชิก
ท่านใดไม่ได้รับนิตยสารดีตามกําหนดออก ขอให้ท่านแจ้งไป
ยังฝ่ายทะเบียนทราบทันที โทรฯ 01774954640
ทางอีเมล์ aunchun@d-magazine.de
หรือ info@d-magazine.de
กําหนดออกนิตยสารปีละสี่เล่ม คือ
เดือนมีนาคม/ มิถนายน/ กันยายนและธันวาคม (กําหนดออก
ประมาณปลายเดือน)
ติดต่อฝ่ายทะเบียนได้ที่
Aunchun Hirling (อัญชัญ เฮียร์ลิ่ง)
Am Maisenbühl 28 C,
78333 Stockach-Wahlwies
Tel. 01774954640

Bildquelle: http://www.ciw.de//

Bildquelle: http://www.bluecard-eu.de/

อยู่เยอรมนี ควรรู้ถึงสิทธิ
และกฏหมายที่พึงมี

ดร.พัทยา เรือนแก้ว ได้สละเวลาเพือ่ รวบรวมเรือ่ ง
ที่คุณพึงรู้ไว้ใน ”คู่มือกฎหมายเล่ม“ จํานวน 52
หน้าคู่มือกฎหมายเล่ม 1 แจกฟรีสําหรับสมาชิก
นิตยสารดี
ผู้ที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกสามารถขอซื้อคู่มือได้ โดยสอดเงิน 3 ยูโร
พร้อมจ่าหน้าซองติดแสตมป์ถึงตัวท่าน แล้วส่งไปที่
ฝ่ายทะเบียนนิตยสารดี D-Magazine,
c/o Aunchun Hirling,
Am Maisenbühl 28 C,
78333 Stockach-Wahlwies
สมัครเป็นสมาชิกนิตยสารดีทางออนไลน์ได้ที่
www.d-magazine.de
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สัมภาษณ์พิเศษ
โดย อรชร

สัมภาษณ์พิเศษ: ปุ๊กและโด่ง
ดี: ช่วยเล่าความเป็นมาทีไ่ ด้เดินทางมาศึกษาในประเทศเยอรมนี
ทําไมจึงเลือกประเทศเยอรมนี
ปุก๊ : เนือ่ งจากเรียนปริญญาตรีมาทางด้านวิศวกรรมเครือ่ งกล อาจารย์
ที่คณะเลยแนะนําให้มาเรียนต่อปริญญาโทที่เยอรมนีค่ะ ตอนเรียนจบ
ก็ทํางานที่เมืองไทยเกือบปี ในระหว่างนั้นปุ๊กก็เรียนภาษาเยอรมันไป
ด้วยค่ะ ปุ๊กได้สมัครเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยในเยอรมนีและสมัครขอทุน
DAAD-Siemens สําหรับการเรียนปริญญาโทสองปี
โด่ง: ตอนที่ผมเรียนจบปริญญาตรีก็หาที่เรียนต่อปริญญาโทในต่าง
ประเทศ โดยคิดว่า จะหาประเทศที่มาตรฐานการศึกษาสูง แต่ค่าใช้จ่าย
ไม่สูงมาก พอที่เราจะดูแลตัวเองได้ ในตอนนั้นผมมีโอกาสทํางานกับ
บริษัท Siemensเยอรมนี และได้พูดคุยถึงความเป็นอยู่และการศึกษา
ในประเทศเยอรมนี จึงตัดสินใจมาเรียนที่เยอรมนี
ดี: ตั้งใจไว้หรือไม่ว่าจบที่เยอรมนีแล้วจะอยู่ทํางานต่อ หรือ
เพียงว่าเป็นโอกาสที่เข้ามา
ปุ๊ก: ไม่ได้ตั้งใจไว้ค่ะ
โด่ง: ไม่ครับ

ดี: ตอนที่เริ่มทํางานได้วีซ่าประเภทใด เงื่อนไข สิทธิต่าง ๆ
เป็นอย่างไร
ปุ๊ก: ได้วีซ่าสําหรับทํางาน 2 ปีค่ะ เพราะเซ็นสัญญาทํางานไว้ 2 ปี
เงื่อนไขคือต้องทํางานให้บริษัทนี้ที่เดียว ถ้าเปลี่ยนงานก็ต้องขอวีซ่าใหม่
หลังจากทํางานไป 1 ปี ก็ได้เปลีย่ นสัญญางานเป็นแบบถาวร แต่กย็ งั ต้อง
ต่อวีซ่าแบบเดิมทุก ๆ สองปี หลังจากทํางานไปได้ 4 ปีถึงจะขอวีซ่าแบบ
ถาวรได้ ซึ่งสามารถทํางานที่บริษัทไหนก็ได้แล้วค่ะ
โด่ง: เหมือนกับปุ๊กเลยครับ
ดี : เมื่ อ วั น ที่ 1 สิ ง หาคมปี ที่ ผ่ า นมาประเทศเยอรมนี ไ ด้
ออกกฏหมายเกี่ยวกับการให้บัตรฟ้าอียู หรือ อียูบลูการ์ด (EU Blue
Card ในเยอรมนีเรียกว่า Blaue Karte EU Deutschland) แก่ ชาวต่าง
ชาติทมี่ คี วามรูร้ ะดับสูงและต้องการเข้ามาทํางานในประเทศเยอรมนี
โดยการให้บลูการ์ดนีเ้ ป็นไปตามแนวทางเดียวกันกับสภาพยุโรป มี
วัตถุประสงค์เพือ่ แก้ปญ
ั หาการขาดแคลนแรงงานฝีมอื ระดับสูงและ
ดึงดูดแรงงาน ฝีมือจากประเทศนอกสหภาพยุโรป โด่งกับปุ๊กจัด
เข้าข่ายบุคคลที่จะได้ บลูการ์ด หรือไม่ และตอนนี้ถือวีซ่านี้หรือไม่

ดี: เป็นมาอย่างไรจึงได้ทํางานในเยอรมนี หางานยากไหม มี
อะไรพิเศษหรือไม่ที่ต้องคํานึงถึงในการหางานทําในเยอรมนี
ปุก๊ : หลังจากเรียนจบ ยังอยากเทีย่ วต่อในยุโรป ก็เลยใช้โอกาสทีไ่ ด้รบั
วีซา่ หางานหลังเรียนจบ 1 ปี ลองสมัครงานดู ช่วงหางานก็สมัครไปหลายที่
ทัง้ ส่งใบสมัครไปแต่ละบริษทั โดยตรง และสมัครผ่านเวปหางานออนไลน์
โดยอัพโหลดประวัตกิ ารเรียนและประสบการณ์ทาํ งานในเวปออนไลน์ ใช้
เวลาหางานอยูป่ ระมาณครึง่ ปีคะ่ จากประสบการณ์คดิ ว่า ควรจะสือ่ สาร
ภาษาเยอรมันได้พอสมควร อย่างน้อยก็แนะนําตัวเองได้ เรียกเงินเดือน
ตามความเหมาะสมของเมืองนั้น ๆ ค่ะ
โด่ง: พอผมเรียนจบ โปรเฟสเซอร์ของบริษัทที่ผมทําโปรเจ็คให้ตอน
เรียน เขาชวนผมทํางานต่อ ผมคิดว่า เป็นโอกาสที่ดีที่จะได้ประสบการณ์
ทํางานทีน่ ี่ สําหรับผมจึงไม่มปี ระสบการณ์หางานทีน่ ี่ สิง่ ทีต่ อ้ งคํานึงถึงคือ
งานที่ทําควรเป็นงานที่ชอบ
ดี: ปัจจุบันนี้ทํางานอยู่ที่ไหน ทํางานเกี่ยวกับอะไร ในบริษัทที่
ทํางานอยู่มีคนไทยทํางานอยู่อีกหรือไม่
ปุ๊ก: ทํางานกับบริษัท AREVA NP ตรวจสอบระบบความปลอดภัย
ในโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่บริษัทออกแบบขึ้น เคยมีคนไทยทํางานอยู่ 1 คน
แต่น่าจะออกไปแล้วค่ะเพราะไม่เคยเจออีกเลย แต่มีชาวต่างชาติทําอยู่
เยอะพอสมควรค่ะ
โด่ง: ทํางานกับบริษัท Siemens ที่ Nürnberg ครับ ผมทําเกี่ยวกับ
ระบบไฟฟ้า เท่าที่ทราบเมืองที่ทําอยู่มีคนไทย ทําบริษัทอยู่ด้วยกันอีก
หนึ่งคนครับ
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สัมภาษณ์พิเศษ
โดย อรชร

ปุ๊ก/โด่ง: เราเข้าข่ายค่ะ/ครับ เพราะเข้าข่ายที่ว่าเรียนจบการศึกษา
เทียบเท่าหรือสูงกว่าระดับปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยในยุโรป แต่เรา
ไม่ได้ถือบลูการ์ด
ดี: หากยังไม่ได้ถือ”อียู บลูการ์ด” คิดจะขอเปลี่ยนวีซ่าเป็น
บลูการ์ดไหม วีซ่าปัจจุบัน กับบลูการ์ด คิดว่าอะไรจะใหสิทธิ หรือ
อํานวยประโยชน์แก่โด่งและปุ๊ก รวมทั้งต่อคนงานต่างชาติมากกว่า
กัน หรือไม่มีอะไรแตกต่างกัน
ปุ๊ก/โด่ง: ไม่เปลี่ยนค่ะ/ครับ เพราะยังไม่ค่อยแน่ใจในเรื่องสิทธิขอ
งบลูการ์ดนอกเหนือจากการทํางาน แต่เท่าทีท่ ราบก็คอื คนทีถ่ อื บลูการด์เกิน
5 ปี ถึงจะมีสิทธิ์ขอวีซ่าแบบที่ปุ๊กกะโด่งถืออยู่ซึ่งก็คือ DaueraufenthaltEG (permanent resident permit) ซึ่งสามารถทํางานในประเทศ EU
ได้เหมือนบลูการ์ด แต่บลูการ์ดต้องทํางานในประเทศแรกที่สมัครเข้า
มาก่อน 18 เดือนจึงสามารถเปลี่ยนไปทําในประเทศอื่นได้ และการจะ
เปลี่ยนงานในช่วงสองปีแรกต้องขออนุญาตทาง Ausländerbehörde
ก่อน แต่บลูการ์ดน่าจะมีข้อดีในเรื่องการขอให้ครอบครัวตามมาอยู่ด้วย

ต่างชาติที่มีชื่อเสียง หรือเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ทํางานเกิน 5 ปีและมี
เงินเดือนเกิน 1.5 เท่าของเงินเดือนโดยเฉลี่ยของประเทศที่จะสมัครมา
ทํางาน อย่างเช่นของเยอรมนี 1.5 เท่าของรายได้ต่อปีโดยเฉลี่ย จะอยู่
ที่ประมาณ 42,000 ยูโร ซึ่งนั่นหมายถึงต้องมีเงินเดือนคิดเป็นเงินไทย
ประมาณ 140,000 บาท
ดี: คําถามสุดท้ายค่ะ เงือ่ นไขและบรรยากาศการทํางานในบริษทั
เยอรมันเป็นอย่างไรบ้าง
ปุก๊ /โด่ง: เรื่องเวลานั้นต้องมีวินัยเอง ไม่มีใครมากําหนดเวลางานเข้า
ออก ทีส่ าํ คัญงานต้องเสร็จตามกําหนด บรรยากาศการทํางานกับเพือ่ นร่วม
งานก็เป็นกันเองไม่ซีเรียสอะไร ให้การช่วยเหลือกันดี ระหว่างการประชุม
หรือคุยงานกับเพื่อนร่วมงานสามารถออกความเห็นได้อย่างอิสระ ไม่ขึ้น
อยูก่ บั ประสบการณ์มากน้อย ถึงจะมีความเห็นขัดแย้งก็จบในทีป่ ระชุม ซึง่
น่าจะเป็นวัฒนธรรมการทํางานของคนที่นี่อยู่แล้ว ซึ่งในบางครั้งแอบคิด
เทียบกับตอนทํางานทีเ่ มืองไทยว่า เถียงกันขนาดนัน้ ออกนอกทีป่ ระชุมคง
มองหน้ากันไม่ตดิ เรือ่ งกิจกรรมหลังเลิกงานกับเพือ่ นร่วมงานไม่คอ่ ยมีมาก
เหมือนตอนอยู่เมืองไทย ภาพรวมคือ มีความสุขในการทํางาน

ดี: มีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับ “อี ยู บลูการ์ด”
ปุก๊ : ด้านหนึง่ ก็เป็นการเปิดโอกาสให้คนมีความสามารถได้มาทํางาน
ในประเทศที่เจริญแล้ว มีเทคโนโลยีที่ก้าวหน้า แต่อีกด้านหนึ่งก็เป็นการ
ดึงคนที่มีคุณภาพ ซึ่งจะเป็นกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศชาติของ
ตัวเองสําหรับประเทศที่กําลังพัฒนา
โด่ง: มองว่าเป็นข้อดีทเี่ ปิดโอกาสให้คนทีม่ คี วามสามารถมีทางเลือก
ได้มากขึ้น
ดี: เงื่อนไขของผู้ที่จะได้ ”อียู บลูการ์ด” จะ ต้องเป็นผู้ที่มีความ
รู้ระดับสูง หากคนไทยได้รับการอนุญาตให้มาทํางานในเยอรมนี
ได้ แต่ไม่สามารถสื่อภาษาเยอรมันได้ น่าจะเป็นอุปสรรคในการ
ทํางานหรือไม่
ปุก๊ /โด่ง: จากประสบการณ์การทํางานทีผ่ า่ นมา ถ้าไม่สามารถเข้าใจ
ภาษาเยอรมันได้จะมีปัญหาในการร่วมประชุมงานในทีม ถึงแม้ว่าผู้ร่วม
งานทุกคนสื่อสารภาษาอังกฤษได้ แต่การประชุมส่วนใหญ่จะใช้ภาษา
เยอรมันเป็นหลัก
ดี: มีข้อคิดเห็น และแนะนําคนไทยคนอื่น ๆ อย่างไรในการที่
จะมาทํางานในเยอรมนี
ปุ๊ก/โด่ง: ประเทศเยอรมนีเป็นประเทศที่น่าอยู่และมีความเจริญทาง
ด้านเทคโนโลยี ดังนัน้ การมาใช้ชวี ติ อยูใ่ นประเทศนีก้ เ็ ป็นสิง่ ทีน่ า่ สนใจ แต่
ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วนอกเหนือจากการทํางาน การใช้ชีวิตประจําวันก็ยังเป็น
ส่วนสําคัญ ซึ่งนั่นหมายถึงภาษาเยอรมันก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่จะทําให้เรา
เข้าถึงวัฒนธรรม เข้าใจผู้คน ดังนั้นการเตรียมตัวทางด้านภาษาก็เป็น
สิ่งที่ไม่ควรจะละเลย สําหรับผู้ที่สนใจเข้ามาทํางานที่เยอรมนีโดยใช้สิทธิ
ขอบลูการ์ดนัน้ แนะนําให้ศกึ ษาข้อกําหนดและสิทธิตา่ งๆ ของบลูการ์ดให้
ถีถ่ ว้ น เท่าทีท่ ราบเงือ่ นไขการทีจ่ ะได้บลูการ์ดนัน้ หลักๆ คือ ต้องมีระดับการ
ศึกษาปริญญาโทเป็นอย่างต่าํ จากมหาวิทยาลัยในยุโรป หรือมหาวิทยาลัย

ดี: ขอบคุณน้องปุก๊ และน้องโด่งสําหรับการให้สมั ภาษณ์ครัง้ นีค้ ะ่
ปุ๊ก/โด่ง: ด้วยความยินดีค่ะ/ครับ
--------------------------------------------------------------------------------------

สุดารัตน์ วรพิทยาภรณ์ (ปุ๊ก)
• ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติ
สิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ปริญญาโท สาขา Computational Engineering, Ruhr-Universität
Bochum
• ตําแหน่งงานปัจจุบัน CFD (Computational Fluid and Dynamic)
Engineer
•
•
•
•

ปกรณ์ เทพรัตน์ (โด่ง)
ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า RWTH Aachen University, Germany
ปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า TU Ilmenau, Germany
ตําแหน่งงานปัจจุบัน System Engineer
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มาคุยกันเรื่องสัญญา
พัทยา เรือนแก้ว เรียบเรียง

“สัญญา” ทีภ่ าษาเยอรมันเรียกกันว่า Vertrag เป็นคําทีอ่ าจดู
เหมือนห่างไกล เพราะมักไปเกี่ยวพันกับเรื่องของกระดาษที่มีข้อ
กฎหมายมาพัวพัน หรือทีม่ กั นึกไปถึงก็คอื สัญญาการจ้างทํางาน
(Arbeitsvertrag)กันเสีย เป็นส่วนใหญ่ แต่จริงๆแล้ว ในการใช้
ชีวิตประจําวันในเยอรมนี เกือบจะทุกคน และเกือบจะทุกวัน ก็
หนีไปไม่พ้นจาก สัญญา เพราะสัญญาไม่จําเป็นที่จะต้องกระทํา
เป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้น สัญญาปากเปล่าก็มี ในนิตยสารดี
เล่มนี้ เราจะมาคุยกันถึงเรื่องสัญญา ว่าหมายถึงอะไร เมื่อไรจะ
เป็นสัญญา และสัญญาอะไรบ้างที่อาจเพิกถอนได้ โดยขอเริ่ม
จากความหมายของคําว่า สัญญา
สัญญา คือ ข้อตกลงระหว่างสองฝ่ายหรือหลายฝ่าย ซึ่งอาจ
จะเป็นบุคคลหรือนิติบุคคล (เช่น องค์กร สมาคม ฯลฯ) หรือเป็น
หน่วยงานรัฐ หรือแม้แต่รัฐและประเทศ ว่าจะกระทําการหรืองด
เว้นกระทําการอย่างใดอย่างหนึ่งแก่กันและกัน
สัญญา มีหลากหลายแง่มุม ในเชิงสังคม สัญญาเป็นตัว
ประสาน กําหนดและจัดการพฤติกรรมทางสังคม โดยผ่านการ
ที่แต่ละคนหรือแต่ละฝ่ายมีพันธหน้าที่ต่อกันและกัน สัญญาใน
ความหมายนี้ก็คือ การที่ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดจะสัญญากับอีกฝ่าย
หนึง่ ว่า จะทําหรือไม่ทาํ อะไรอย่างใดอย่างหนึง่ โดยทีอ่ กี ฝ่ายหนึง่
ก็จะต้องทําหรือไม่ทําอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นการตอบแทนเช่น
กัน ซึ่งในที่นี้จะต้องเป็นไปโดยความสมัครใจ และด้วยประการ
ละฉะนี้ ความสัมพันธ์ที่จะเกิดขึ้นระหว่างทั้งสองฝ่ายจึงเป็นสิ่ง
ที่สามารถคาดการณ์ได้
ในเชิงกฎหมาย สัญญา ก็จะมีความหมายคล้ายกัน ซึ่งก็คือ
ข้อตกลง หรือเจตจํานงค์ของอย่างน้อยตั้งแต่สองฝ่ายขึ้นไป(นั่น
คือ อาจเป็นหลายฝ่ายก็ได้)ที่มีร่วมกัน ที่จะกระทําหรือไม่กระทํา
อะไรอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งจะมีพันธะผูกพันต่อกันทางกฎหมาย
หรือเป็นข้อตกลงที่อาจให้มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขบังคับทาง
กฎหมายบางอย่าง เช่น การทําสัญญาคู่สมรส ที่จะไม่ให้นํากฎ
ระเบียบข้อหนึ่งๆข้อใดมาใช้ หรือขอยกเลิก เป็นต้น
สัญญาจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อ คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งเป็นฝ่ายเริ่มยื่น
ข้อเสนอ ซึ่งก็หมายถึงว่า มีความต้องการจะตกลงเรื่องอะไรกัน
หรือมีอะไรมาเสนอ และข้อเสนอนี้ก็จะต้องมีรายละเอียดเพียง
พอ รวมทัง้ มีขอ้ อธิบายชัดเจนถึงข้อกฎหมายทีจ่ ะนํามามีผลบังคับ
เพือ่ ที่อกี ฝ่ายหนึง่ ซึง่ จะเป็นผูร้ บั ข้อเสนอ สามารถเข้าใจและตอบ
รับได้ แต่อย่างไรก็ตาม ฝ่ายผูร้ บั ข้อเสนอก็สามารถทีจ่ ะต่อรองใน
ส่วนของตนเองได้ ลําดับขั้นตอนก็อาจเป็นดังนี้

ฝ่ายหนึ่งเสนอข้อตกลงที่ต้องการ

⇓

อีกฝ่ายพิจารณาไตร่ตรอง ชั่งน้ําหนักความเหมาะสม

⇓

ยื่นเงื่อนไขต่อรอง มองหาจุดประสาน
หรือเงื่อนไขที่รับได้ทั้งสองฝ่าย

⇓
ตกลงกระทําเป็นข้อสัญญาระหว่างกัน

การทําสัญญาไม่จําเป็นที่จะต้องมีรูปแบบหรือแบบฟอร์ม
ใดๆ และบางครั้งก็ไม่จําเป็นที่จะต้องทําเป็นลายลักษณ์อักษร
และลงชือ่ รับรอง แต่สญ
ั ญาสามารถทําด้วยปากเปล่า(mündlich)
หรือสามารถเกิดขึน้ ได้ในระหว่าง การสนทนาทางโทรศัพท์หรือทาง
อีเมล์ เช่น พวกที่หลอกขายของ หรือหลอกให้สมัครเป็นสมาชิก
โน้นนี่ทางโทรศัพท์ หรือที่หลอกให้คลิกในเวปไซด์ เป็นต้น และ
สัญญาเหล่านี้ก็เป็นสัญญาที่มีผลบังคับใช้ด้วย
อีกประการหนึ่ง สัญญา(หรือการรับข้อตกลงระหว่างกัน)ก็
เกิดขึ้นได้ แม้ว่าจะไม่ได้มีการยื่นข้อเสนอ ข้อตกลงอย่างชัดเจน
แต่อาจเป็นด้วยอาการอากัปกิริยาหรือการกระทํา ที่อาจแสดง
ให้เห็นเจตจํานงค์ ซึง่ ตามกฎหมายเยอรมันเรียกว่า schlüssiges
Verhalten หรือ Konkludentes Handeln (ดู wikipedia offline)
สัญญาที่เกิดขึ้นในลักษณะนี้ เราเจอะเจอกันอยู่เสมอในชีวิต
ประจําวัน ตัวอย่างเช่น
การขึ้นรถรางประจําทาง
- รถราง (Straßenbahn) กําลังแล่นมาจอดทีป่ า้ ย รถรางแสดง
อาการให้เห็นว่า กําลังยืน่ ข้อเสนอว่า “พร้อมทีจ่ ะบรรทุกผูโ้ ดยสาร
ไปถึงที่ที่ต้องการ” เงื่อนไขคือ ผู้โดยสารต้องจ่ายค่าโดยสาร
- ผู้โดยสารเมื่อก้าวขึ้นรถราง ก็แสดงให้เห็นเจตนาว่า “ฉัน
ยอมรับข้อเสนอที่รถรางเสนอว่าจะพาไปส่งที่ที่ต้องการไป”
ตรงนี้รถรางกับผู้โดยสารได้มีสัญญาผูกพันธ์กันแล้ว หากผู้
โดยสารไม่เสียค่าโดยสาร ก็จะมีโทษ เช่น ถูกปรับและหากรถราง
ไม่ไปส่ง ผู้โดยสารก็อาจเรียกร้องค่าโดยสารคืน
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ในร้านขายขนมปัง
- ในร้านมีขนมปังและขนมอบอืน่ ๆวางเรียงรายพร้อมป้ายติด
ราคา(ข้อเสนอของทางร้าน) หากว่าเราชี้บอกว่าต้องการขนมปัง
และขนมอบนั้นๆ แล้วคนขายส่งยื่นขนมปังและขนมอบนั้นข้าม
แผง(หรือตู)้ ทีว่ างขนมนัน้ มาให้ และเรารับขนมปังและขนมอบนัน้
มา ตามกฎหมายเราก็ทาํ สัญญาซือ้ ขายขนมปังและขนมอบไปแล้ว
ในร้านอาหาร
- เราเข้าไปในร้านอาหารแห่งหนึง่ บริกรเดินมาหา ส่งรายการ
อาหารมาให้ แล้วเดินกลับไป (ยื่นข้อเสนอ)
- บริกรเดินมาหาอีกครั้ง ถามว่าเราจะสั่งอะไร เราบอกว่า ขอ
ข้าวผัด บริกรพยักหน้ารับ แล้วเดินเข้าครัวไป ตรงนี้เรากับร้าน
อาหาร โดยผ่านบริกร ตกลงทําสัญญากันแล้ว
- พันธะผูกพันก็คือ ร้านอาหาร(โดยบริกร)ต้องนําข้าวผัดมา
ให้เรา และจากนั้นเรามีหน้าที่ที่จะต้องจ่ายเงิน
- เมือ่ บริกรนําข้าวผัดมาให้ แสดงให้เห็นว่า ทางร้านได้กระทํา
ตามพันธะผูกพันของร้านแล้ว ดังนั้นหน้าที่ของเราก็คือ ต้องจ่าย
บิลค่าอาหาร

สินค้าเดินทางมาหา เช่น อยู่ๆ ก็มีตัวแทนเสนอขายสินค้ามาก
ดกริ่งที่หน้าประตูบ้าน เป็นต้น กรณีเช่นนี้ผู้บริโภคมีสิทธิที่เรียก
ว่า Widerrufsrecht และสามารถขอยกเลิกสัญญาได้ภายในระยะ
เวลา 2 สัปดาห์ นับตั้งแต่วันทําสัญญา ดังนั้นควรจดจําเวลาที่
ตกลงทําสัญญาให้ดีๆ
แต่หากว่า มีการเสนอสินค้าหรือบริการใดๆ ทางโทรศัพท์ แล้ว
มีการขอมาพูดคุยที่บ้าน แล้วเราตกลง อันนี้ก็ถือว่าเป็นการที่ ผู้
บริโภคสั่งให้ผู้เสนอสินค้าหรือบริการมาหา หากมีการทําสัญญา
เกิดขึ้น เราจะไม่มีสิทธิที่จะเพิกถอนสัญญา
สั ญ ญาที่ เ กิ ด ระหว่ า งกิ จ กรรมที่ จั ด ในยามว่ า ง
(Freizeitveranstaltung) เช่น กิจกรรมเดินทางท่อง เที่ยวสั้นๆ ที่
เรียกกันว่า Kaffeefahrt ซึง่ บ่อยครัง้ มักเป็นการพาไปโรงงาน ร้าน
ค้า เพื่อโฆษณาให้ซื้อสินค้า หรือจองการเดินทางท่องเที่ยว กรณี
นี้ก็สามารถยกเลิกได้ภายในสองสัปดาห์เช่นกัน
แต่สญ
ั ญาการซือ้ ขายทีเ่ กิดขึน้ ระหว่างงานแสดงสินค้า (Messe
und auf Verkaufsausstellungen) จะไม่มี Widerrufsrecht นัน่ คือ
เพิกถอนไม่ได้ หากต้องการเพิกถอน ก็อาจจะเป็นไปได้วา่ อาจจะ
ต้องเสียค่าธรรมเนียมเป็นเงินจํานวนมาก และเพื่อป้องกันความ
เสียหาย ก่อนทีจ่ ะลงชือ่ ในสัญญาควรทีจ่ ะอ่านเนือ้ หา เงือ่ นไขใน
สัญญาให้ดี และเมื่อตกลงเซ็นชื่อแล้ว ควรที่จะขอสําเนาสัญญา
ที่มีลายเซ็นต์ พร้อมตราของบริษัทผู้เสนอสินค้าหรือบริการนั้นๆ
เก็บไว้ด้วย

แต่บางครั้งสัญญาก็จําเป็นต้องจัดทําเป็นลายลักษณ์อักษร
และมีรปู แบบฟอร์มตามกฎหมายกําหนดจึงจะมีผล อันได้แก่ การ
ทําสัญญาซื้อขายที่ดิน การโอนมอบกรรมสิทธิการถือหุ้น ซึ่งต้อง
กระทําต่อหน้าทนาย รวมทั้งทนาย คือ Notar ต้องลงนามรับรอง
สัญญาอีกอย่างที่จะต้องทําเป็นลายลักษณ์อักษรเสมอ คือ
2. สัญญาที่เรียกว่า Fernabsatzverträge คือ สัญญาที่เกิด
สัญญาการจ้างงาน ที่มีการกําหนดระยะเวลาการจ้าง
ขึ้นโดยที่ไม่ได้กระทํากันต่อหน้าตัวต่อตัว แต่เป็นการกระทําผ่าน
การสื่อสารทางไกล ที่พบกันอยู่บ่อยๆ ได้แก่ การซื้อขายโดยการ
โดยสรุป สัญญา เป็นข้อตกลงที่ผู้ที่ทําการตกลงจะต้องมี จัดสัง่ และจัดส่ง ทีเ่ รียกว่า Versandhandel ซึง่ ผูบ้ ริโภค(ผูซ้ อื้ ) จะ
พันธะผูกพัน ต้องกระทําตามข้อตกลงที่ได้ตกลงไว้ แต่ก็มีข้อ สั่งของทางจดหมาย ทางโทรสาร (Fax) ทางโทรศัพท์หรืออินเต
ยกเว้นไว้ว่า พันธะผูกพันโดยสัญญาอาจจะยกเลิกได้ หากว่าคู่ อร์เน็ท ในกรณีดังกล่าว กฎหมายให้สิทธิผู้บริโภคที่จะเพิกถอน
สัญญาได้ตกลงที่จะให้ยกเลิกได้ ซึ่งในที่นี้ก็มักจะเป็นในกรณีท่ี สัญญาได้ภายในเวลา 14 วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับสินค้า และได้
คู่สัญญามาทําสัญญายกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงเนื้อหาสัญญา รับรู้(ได้คําชี้แจง)ถึงสิทธิดังกล่าว และหากว่าได้รับคําชี้แจงฯช้า
นั่นเอง หรือในอีกกรณีหนึ่งก็คือ เมื่อกฎหมายกําหนดว่า ฝ่ายใด กว่านั้น ระยะเวลาการเพิกถอนก็จะขยายไปเป็นหนึ่งเดือน แต่
ฝ่ายหนึง่ หรือทัง้ สองฝ่ายสามารถทีจ่ ะยกเลิกได้ ซึง่ กรณีดงั กล่าวนี้ อย่างไรก็ดจี ะมีบางกรณีทกี่ ารทําสัญญาดังกล่าวผูบ้ ริโภคไม่มสี ทิ ธิ
ได้แก่ สัญญาบางอย่างทีก่ ฎหมายกําหนดให้สามารถเพิกถอนได้ ที่จะเพิกถอน ซึ่งรายละเอียดประเด็นนี้ ควรที่จะหารือสํานักงาน
ผู้บริโภค (Verbraucherzentral)
ที่เรียกว่าWiderrufsrecht อันได้แก่สัญญาดังต่อไปนี้
ในกรณีที่สั่งซื้อ CD หรือ DVD เพลงหรือภาพยนยต์ ผู้บริโภค
1. Haustürgeschäfte การซือ้ ขายทีห่ น้าประตูบา้ น คือสัญญา ไม่สามารถทีจ่ ะเพิกถอนสัญญาได้ หากว่าไปแกะกระดาษใสทีห่ อ่
ที่ทําในบ้านของผู้บริโภค(หรือก็คือผู้ซื้อนั่นเอง) หรือสัญญาที่ สินค้าออก แต่หากว่าเป็นหนังสือ การแกะกระดาษใสที่ห่อออก
ทําในที่ทํางาน ซึ่งผู้ซื้อจะต้องไม่ใช่ผู้ที่ติดต่อให้ผู้ขายหรือเสนอ และเปิดอ่านสามารถทําได้
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สัญญาเกี่ยวกับบริการบางอย่างสามารถที่จะเพิกถอนได้
แม้วา่ ผูเ้ สนอบริการจะได้เริม่ งานไปแล้ว แต่หากว่า ผูเ้ สนอบริการ
ได้ดําเนินงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว และผู้บริโภคก็จ่ายเงินแล้ว ผู้
บริโภคไม่สามารถที่จะเพิกถอนสัญญาได้ เช่น การขอคําปรึกษา
ทางเวปไซด์ เป็นต้น
การสั่งของ หรือบริการทางอินเตอร์เน็ต มักเป็นเรื่องยากที่
ผู้บริโภคจะเพิกถอนสัญญา โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีการจ่าย
เงินค่าสินค้าล่วงหน้า ซึ่งส่วนใหญ่ผู้เสนอสินค้ามักจะขอให้ผู้ซื้อ
จ่ายค่าสินค้าล่วงหน้าด้วยบัตรเครดิต หรือการโอนเงินเข้าบัญชี
(Überweisung) หรือการจ่ายค่าสินค้าเมือ่ ได้รบั สินค้าจากไปรษณีย์
(Nachnahme) ดังนั้น สํานักงานผู้บริโภคจึงแนะนําว่า ควรหลีก
เลี่ยงที่จะจ่ายราคาสินค้าก่อนที่จะได้รับสินค้า
ทีส่ าํ คัญในการสัง่ ของหรือบริการทางอินเตอร์เน็ต ควรทีจ่ ะจด
ชือ่ และทีอ่ ยูข่ องผูเ้ สนอขายสินค้าและบริการให้ครบ คือ ชือ่ บริษทั
ผูข้ าย บ้านเลขที่ ถนน รหัสไปรษณีย์ และเมือง ทีต่ งั้ ของบริษทั หรือ
ที่ผู้ขายอยู่ เผื่อหากว่ามีการฟ้องร้องจะได้มีการจัดส่งคําฟ้องได้
ถึงที่ ผู้เสนอสินค้าทีไ่ ม่มีที่อยูท่ ชี่ ัดเจน ไม่ควรที่จะทําธุรกรรมด้วย
3. การสมั ค รเป็ น สมาชิ ก หนั ง สื อ พิ ม พ์ นิ ต ยสาร
Zeitschriftabonnaments หากว่าเป็นการสมัครเป็นสมาชิก(ซึ่ง
ถือว่าเป็นการทําสัญญา) ในบ้านทีเ่ ข้าประเภท Haustürgeschäft
ผูส้ มัครสามารถทีจ่ ะเพิกถอนสัญญาการสมัครเป็นสมาชิกได้ภายใน
สองสัปดาห์ และควรทีจ่ ะทําการยกเลิกเป็นลายลักษณ์อกั ษร และ
ส่งไปทางไปรษณีย์ลงทะเบียนเพื่อเป็นหลักฐาน
หากว่าเป็นการสมัครทางโทรศัพท์ตามกฎหมายถือเหมือนเป็น
Fernabsatzverträge ดังนัน้ ผูบ้ ริโภคสามารถทีจ่ ะเพิกถอนสัญญา
การสมัครเป็นสมาชิกได้ โดยสามารถกระทําได้ภายในหนึ่งเดือน
หลังจากทีไ่ ด้รบั ข้อชีแ้ จงเกีย่ วกับการยกเลิกสัญญา และข้อมูลอืน่ ๆ
การสมัครเป็นสมาชิกหนังสือพิมพ์ หรือนิตยสารทาง อินเตอร์เน็ต
หรือทางการโฆษณาที่ส่งมาทางไปรษณีย์ อาจเป็นการ์ด หรือ
จดหมาย (Mailingaktion) และเรา ผู้บริโภคตอบไปทางการ์ด
หรือจดหมายเช่นกัน โดยทั่วไปแล้วไม่สามารถที่จะเพิกถอน
สัญญาได้ อาจจะเพิกถอนสัญญาได้หากว่า กว่าจะถึงกําหนด
ที่บอกเลิกได้นั้น ผู้บริโภคได้จ่ายค่าสมาชิกไปแล้วมากกว่า 200
ยูโร และหากว่าเป็นการสมัครสมาชิกชนิดที่ให้ทดลองอ่านก่อน
หลายเดือน และได้จา่ ยเงินค่าสมาชิกรายปีไปแล้ว จะไม่สามารถ
เพิกถอนสัญญาได้เลย
4. การทําสัญญาประกันต่างๆ ก็สามารถเพิกถอนได้ภายใน
2 สัปดาห์หลังจากที่ได้ทําสัญญา
5.สัญญาเงินกู้ระหว่างเอกชนกับสถาบันการเงิน สัญญา
ซื้อขายที่จ่ายแบบผ่อนส่ง ก็สามารถที่จะเพิก ถอนได้ภายใน 2
สัปดาห์หลังจากที่ทําสัญญาได้เช่นกัน

6. กรณีซอื้ สินค้า แล้วสินค้ามีตาํ หนิ หรือบริการไม่มคี ณ
ุ ภาพ
ดังที่ได้ตกลงไว้ ในบางกรณีก็สามารถที่จะใช้สิทธิในการที่จะคืน
สินค้า หรือเรียกร้องให้จัดหามาใหม่ได้ หากว่ามีการตกลงกันถึง
สิทธิที่จะส่งคืนของ (Rücktrittsrecht) ซึ่งจะต้องตกลงกันไว้ก่อน
และโดยทั่วไปก็จะต้องจัดทําเป็นลายลักษณ์อักษร
แนวปฎิบัติที่ถือกันอยู่ในการซื้อขายสินค้าในห้างต่าง ๆ ที่
เราจะพบว่าสามารถที่จะคืน หรือเปลี่ยนสินค้าได้ หากว่าสินค้า
นั้นบกพร่อง หรือเราใส่ไม่ได้ แนวปฏิบัตินี้ไม่ใช่หลักที่กฎหมาย
กําหนด การที่ห้างต่างๆ ให้สิทธินี้แก่ลูกค้านั้น ถือเป็นบริการอัน
หนึ่ง แต่หากเราสังเกตกันให้ดีๆ ก็จะพบว่า ในการเปลี่ยนหรือคืน
สินค้า ทางร้านมักจะเขียนไว้เสมอในบิลว่า รับเปลี่ยนเฉพาะเมื่อ
มีใบเสร็จรับเงินมาแสดง และสินค้าหลายอย่างก็จะระบุไว้เลยว่า
ห้ามเปลี่ยน เช่น ชุดชั้นใน หวี เป็นต้น ดังนั้นอย่าเข้าใจว่า สินค้า
ทุกอย่างที่ซื้อสามารถเปลี่ยน หรือคืนได้ เพื่อให้แน่ใจถามผู้ขาย
หรือตกลงเป็นตัวอักษรกันก่อน
เมื่อมีสิทธิที่จะเพิกถอนสัญญา(เช่น ซื้อขาย) สามารถที่จะ
ทําการเพิกถอนได้สองวิธีคือ
1. เขียนจดหมายเพิกถอนเป็นลายลักษณ์อักษร โดยไม่
ต้องชี้แจงเหตุผล เช่นอาจเขียนว่า Hiermit widerrufe ich den
Abonnementsvertrag โดยอาจส่งทางไปรษณีย(์ ควรลงทะเบียน)
โทรสาร (Fax) หรือ อีเมล์ โดยส่งภายในระยะเวลาที่กําหนดให้
เพิกถอนได้
2. โดยการส่ง สินค้า นัน้ คืน การส่งคืนถือว่าเป็นการเขียนบอก
เลิกเป็นลายลักษณ์อักษร
ข้อแนะนํา ผู้ที่สามารถให้คําแนะนําได้ดีในเรื่องเหล่านี้คือ
สํานักงานผู้บริโภค (Verbraucherzentral)
ที่กล่าวมาข้างต้น ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับ สัญญา ที่ดูเหมือนอยู่
รอบๆตัวเรานี่เอง และเราก็มักจะหนีไม่พ้นที่จะต้องทําสัญญา
หรือ ก่อให้เกิดสัญญา ขึ้นทุกวัน แต่หากเรารู้เงื่อนไข ข้อตกลง
รวมทั้งพันธะหน้าที่ และไม่ละเมิด สัญญา ก็คงไม่มีปัญหาอะไร
ในนิตยสารดีฉบับหน้าเรามาคุยกันต่อถึง สัญญา ที่ต้องเป็นลาย
ลักษณ์อักษร และก็ไม่ไกลตัว คือ สัญญาการจ้างงาน

ข้อมูลจาก
wikipedia offline
http://www.verbraucher.de
http://www.verbraucher.de
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การศึกษา
โดย OEA Berlin

นักเรียนทุนโครงการหนึ่งอําเภอ หนึ่งตําบล

“นักเรียนทุนโครงการ 1 อําเภอ 1 ทุน
รุ่นที่ 3 รอบที่ 2 สักการะพระบรม
ฉายาลักษณ์พระบาลสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5
ณ เมือง Bad Homburg”

โครงการ 1 อําเภอ 1 ทุนถือกําเนิดโครงการในปี 2547 เป็นนโยบายของ
รัฐบาลที่ให้มีการจัดสรรทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีแก่เด็กนักเรียน
ยากจนทั่วประเทศ อําเภอละ 1 ทุน โดยนักเรียนผู้สมัครรับทุนจะต้องมีผล
การเรียนดี กําหนดเกรดเฉลี่ยในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายไม่ต่ํากว่า
3.00 และผู้ปกครองมีฐานะยากจน แนวคิดของการให้ทุนเป็นไปเพื่อการ
พัฒนาศักยภาพของคนในประเทศตลอดจนการเสริมสร้างองค์ความรู้และ
พัฒนาการเรียนรู้ของคนในสังคมทุกระดับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อให้เด็ก
ยากจนในสังคมไทยได้มีโอกาสศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาทั้งในและต่าง
ประเทศในสาขาที่สอดคล้องกับความต้องการของตนเอง ชุมชน และ ท้อง
ถิ่น โครงการ 1 อําเภอ 1 ทุนนี้จึงถือเป็นการลงทุนด้านทรัพยากรมนุษย์ที่ให้
ผลต่อการสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศอย่าง
ยัง่ ยืนในระยะยาว และถือเป็นยุทธศาสตร์ทสี่ อดคล้องกับนโยบายการพัฒนา
ประเทศในการลดปัญหาความยากจนของประชาชน เนื่องจากเมื่อนักเรียน
สําเร็จการศึกษาแล้วจะสามารถใช้ความรู้ความสามารถมาประกอบอาชีพ
ที่มีผลตอบแทนที่สูงขึ้นและยกฐานะความเป็นอยู่ครอบครัวของตน อีกทั้ง
ยังได้กลับไปพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นอีกด้วย

ตามนโยบายของโครงการ กําหนดให้นักเรียนในโครงการ 1 อําเภอ 1
ทุน ไปศึกษาในประเทศที่ไม่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการ เพื่อเพิ่มพูน
ทรัพยากรบุคคลของไทยให้มคี วามรูภ้ าษาอืน่ ๆ นอกเหนือจากภาษาอังกฤษ
และยังเป็นประโยชน์ตอ่ การติดต่อการค้าในอนาคต ประเทศทีน่ กั เรียนทุนเลือก
ไปศึกษาเป็นจํานวนมากได้แก่ ฝรั่งเศส เยอรมนี ญี่ปุ่น สเปน เนเธอร์แลนด์
เดนมาร์ก อิตาลี และสวีเดน เป็นต้น สําหรับนักเรียนทุนรุ่นที่ 3 รอบที่ 2
สามารถเลือกไปศึกษาในประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการได้
ปัจจุบันมีการดําเนินโครงการนี้มาแล้วทั้งสิ้น 3 ครั้ง คือ ในปี 2547 ปี
2549 และล่าสุดปี 2555 ที่ผ่านมา ในแต่ละรุ่นจะนักเรียนทุนเลือกมาศึกษา
ที่เยอรมนีเป็นจํานวนมาก เนื่องจากประเทศเยอรมนีมีระบบการศึกษาที่มี
คุณภาพและเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศทั่วโลก ขณะนี้มีนักเรียนทุน
โครงการ 1 อําเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 3 จํานวน 86 คนซึ่งเดินทางมาถึงเยอรมนีเมื่อ
เดือนกันยายนและเดือนตุลาคม 2555 โดยเข้าศึกษาระดับเตรียมภาษาเยอรมัน
ก่อน ณ สถาบันเกอเธ่ สาขาเมืองต่าง ๆ จํานวน 7 แห่ง ได้แก่ บอนน์ (Bonn)
เบรเมน (Bremen) เดรสเดน (Dresden) ไฟรบวร์ก (Freiburg) เกิททิงเง่น
(Göttingen) มันน์ไฮม์ (Mannheim) และชเวบิช ฮัลล์ (Schwäbisch Hall)
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การศึกษา
โดย OEA Berlin
หลังจากเรียนภาษาเยอรมันครบ 1 ปี นักเรียนจะต้องสอบเข้าโรงเรียน
เตรียมมหาวิทยาลัย เป็นเวลาอย่างน้อย 1 ปี จึงจะสมัครเข้าศึกษา
ระดับปริญญาตรี (Bachelor) ในมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ตามสาขาที่
ประสงค์จะศึกษาต่อไป นักเรียนในรุ่นนี้สนใจเลือกศึกษาในสาขา
วิศวกรรมศาสตร์เป็นส่วนใหญ่ รองลงมาคือสาขาวิทยาศาสตร์ เน้น
ด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดข่าวสารเพิ่มเติมได้จาก
เว็บไซต์ของ โครงการ 1 อําเภอ 1 ทุน กระทรวงศึกษาธิการ ที่ http://
www.odos.moe.go.th/project02.php
แหล่งที่มา:
เว็บไซต์โครงการ 1 อําเภอ 1 ทุน
http://www.odos.moe.go.th/project02.php
เว็บไซต์สํานักงานผู้ดูแลนักเรียนในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
http://www.oeaberlin.org
สํานักงานผู้ดูแลนักเรียนในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
Office of Educational Affairs Berlin (OEA)
The Royal Thai Embassy, นักเรียนทุนโครงการ 1 อําเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 3 รอบที่ 1 สักการะพระบรมฉายาลักษณ์พระบาลสมเด็จ
Lepsiusstr. 64/66, 12163 Berlin พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ณ เมือง Bad Homburg

อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) นายสุวัฒน์ เอื้อเฟื้อและสํานักงานผู้ดูแล
นักเรียนในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี เยี่ยม นักเรียนทุนโครงการ 1 อําเภอ 1
ทุน รุ่นที่ 3 ณ เมือง Mannheim

อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) นายสุวัฒน์ เอื้อเฟื้อ และสํานักงานผู้ดูแลนักเรียนในสหพันธ์
สาธารณรัฐเยอรมนี เยี่ยม นักเรียนทุนโครงการ 1 อําเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 3 ณ เมือง Bremen

อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) นายสุวัฒน์ เอื้อเฟื้อและสํานักงานผู้ดูแล
นักเรียนในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี เยี่ยม นักเรียนทุนโครงการ 1 อําเภอ 1
ทุน รุ่นที่ 3 ณ เมือง Dresden

เอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน (นางนงนุช เพ็ชรรัตน์), อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) (นาย
สุวัฒน์ เอื้อเฟื้อ) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สนร. เยอรมนีเยี่ยมนักเรียนทุน โครงการ 1 อําเภอ 1 ทุน รุ่นที่
3 ที่สถาบันสอนภาษาเกอเธ่ ณ เมือง Bonn
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เรียนภาษาเยอรมัน
โดย คุณย่าแอ๊ว

Europa wird alt
เรื่องน่ารู้ใน ”ดี” ฉบับนี้ ขอนําบทความ หัวข้อ Europa
wird alt มาอ่านกัน เป็นบทความสั้น อ่านเข้าใจง่าย
สําหรับผู้สนใจเรียนภาษาเยอรมัน ย่อจากต้นฉบับ ชื่อ
Alterndes Europa (ยุโรปทีแ่ ก่ลงๆ) บทความนีเ้ กีย่ ว
กับ die Veränderung,-en ความเปลี่ยนแปลง der
Bevölkerung in Europa ของประชากรในยุโรป,
die Auswirkung,-en auf ผลกระทบต่อ das
Sozialsystem,-e ระบบสวัสดิการทางสังคม และ
die Lösung des Problems ทางแก้ปญ
ั หา
(ตัวพิมพ์หนา ในภาษาไทย คือคําแปล
ตรงกับคําตัวพิมพ์หนาในภาษาเยอรมัน)
Europa wird alt
Die Bevölkerung in Europa
verändert sich: Die Frauen
bekommen weniger Kinder
und alle werden älter. Diese
Entwicklung hat große
Auswirkungen auf die
Sozialsysteme. Die
Politik muss auf die
Veränderungen
reagieren.

ยุโรป แก่ลง (ๆ)
ประชากรในยุโรปเปลี่ยนแปลงไป sich verändern
(สาเหตุ) ผู้หญิงมีลูกน้อยลงและทุกคนแก่ลง (คือ อายุ
ยืนขึ้น) พัฒนาการเช่นนี้มีผลต่อ Auswirkung auf
etwas haben ระบบสวัสดิการทางสังคมอย่างใหญ่
หลวง การเมืองต้องตอบโต้การเปลี่ยนแปลงนี้
Während die Bevölkerung in Asien und
Afrika wächst, gibt es in Europa immer weniger
Menschen. Um die Bevölkerungszahl auf
dem bisherigen Stand zu halten, müsste
jede Frau in Europa statistisch 2,1
Kinder bekommen. Es sind aber nur
1,59 Kinder. Deutschland liegt mit
1,39 Kindern pro Frau weit unter
diesem Durchschnitt.
ในขณะทีป่ ระชากรในเอเซีย
และแอฟริกาเพิม่ ขึน้ wachsen
ในยุโรป (กลับ) มีผคู้ นน้อยลง
การทีจ่ ะให้จาํ นวนประชากร
เท่าที่มีมาจนถึงปัจจุบัน
คงที่ auf einem Stand
halten ผู้หญิง (ยุโรป)
แต่ละคนจะต้องมีลกู

แหล่งที่มาของรูปภาพ http://www.dw.de/europa-wird-alt/a-15669738
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เรียนภาษาเยอรมัน

โดย คุณย่าแอ๊ว

ตามสถิติ (โดยเฉลี่ย) คนละ 2,1 คน แต่ (ในความเป็น
Axel Börsch-Supan vom Max-Planck-Institut sieht
จริง) มีแค่ 1,59 คน เยอรมนี (ด้วยจํานวน) เพียง 1,39 die Zuwanderung nicht als Lösung für das Problem.
คนต่อหญิงหนึง่ คน(จึง) อยูต่ า่ํ ไปจากค่าโดยเฉลีย่ นีม้ าก Dafür müssten viel mehr Menschen nach Europa
einwandern. Er glaubt, wie viele andere: „Wenn die
Gleichzeitig werden die Europäer immer älter: Erwerbstätigen ... länger arbeiten würden, könnte
Männer wurden im Jahr 2008 statistisch 76 Jahre man einiges kompensieren.“Das Problem ist also
alt, Frauen 82 Jahre. Der wachsende Wohlstand erkannt. Nun müssen die Europäer voneinander
lässt die Menschen länger leben. Die Folgen lernen und handeln, um es zu lösen.
der gestiegenen Lebenserwartung zeigen sich
นาย อักเซิล เบิรช-ซูพนั จากสถาบันวิจยั -มักซ์-พลังค์
vor allem in den Sozialsystemen: Wo weniger เห็นว่าการรับผู้ย้ายถิ่นฐานเข้าประเทศเพิ่มขึ้นไม่ใช่ทาง
Menschen arbeiten, wird weniger in die Renten- und แก้ปัญหา nicht als Lösung für das Problem sehen
Sozialkassen eingezahlt. Zur gleichen Zeit aber เพราะ(ถ้าเช่นนัน้ ) จะต้องมีผอู้ พยพ เข้ายุโรปมากขึน้ กว่า
steigen die Ausgaben, weil es mehr Rentner gibt. นี้มาก เขาเชื่อ เหมือนคนอื่นๆ (ที่เชื่อ) ว่า ถ้าคนทํางาน
ในขณะเดียวกัน gleichzeitig คนยุโรปแก่ลง (คือมี ... ทํางานนานกว่า(ทีเ่ ป็นอยู)่ นี้ länger arbeiten würden
คนแก่เพิ่มขึ้น คนอายุยืนขึ้น) ในปี 2008 ตามสถิติผู้ชาย (หมายถึงอายุการทํางาน Lebensarbeitszeit) ก็พอจะ
(ยุโรป) มีอายุยืน(ถึง) 76 ปี และผู้หญิง 82 ปี การกิน ทําให้สมดุลย์ ได้บา้ ง เห็นปัญหาแล้ว ทีนคี้ นยุโรปก็ตอ้ ง
ดีอยู่ดีที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ทําให้ผู้คนมีอายุยืนขึ้น ผล die เรียนรู้จากกันและกัน และลงมือจัดการ เพื่อแก้ปัญหา
Folge,-en ของช่วงชีวติ คนยาวขึน้ (คืออายุยนื ) แสดงให้
เห็นชัด ในกระบวนการระบบสวัสดิการทางสังคม (เพราะ
สําหรับผู้ที่สนใจ มีเวลา มีคอมฯ ขอแนะนํา „หน้า“
ว่า) ที่ท่ีมีคนทํางานน้อย ก็จะมีเงินจ่ายเข้า einzahlen ดังต่อไปนี้
in die กองทุนเงินบํานาญและสวัสดิการสังคมน้อย • อ่านบทความย่อ คําศัพท์อธิบายเป็นเยอรมัน พร้อม
ลง แต่ในขณะเดียวกัน zur gleichen Zeit รายจ่าย die
แบบฝึกหัด
Ausgabe,-en เพิ่มขึ้นๆ เพราะมีคนในวัยเกษียณ/ วัย
http://www.dw.de/europa-wird-alt/a-15669738
หมดอายุทํางานเพิ่มขึ้น
• ฟังบทความย่อ ฝึกความเข้าใจโดยการฟัง
http://www.dw.de/popups/mediaplayer/
Drei Faktoren, die diese Entwicklung beeinflussen
contentId_15669738_mediaId_15671600
können, sind bekannt: mehr Kinder, längeres Arbeiten • บทความ ฉบับเต็ม der ungekürzte Artikel ชื่อ
und Zuwanderung. Axel Plünnecke vom Institut der
Alterndes Europa
deutschen Wirtschaft sieht hohe Geburtenraten
http://www.dw.de/alterndes-europa/a-15482318
vor allem in Ländern, in denen Frauen gut in den
Viel Spaß und Erfolg !!
Arbeitsmarkt integriert sind. Dort gibt es, so erklärt
er, eine sehr gute Kinderbetreuung.
ปัจจัยสามประการทีม่ อี ทิ ธิพล etwas beeinflussen
ต่อพัฒนาการ(การเปลีย่ นแปลง) เช่นนีไ้ ด้ ก็รกู้ นั ดีวา่ (คือ
1)การมีลกู เพิม่ ขึน้ (2) (อายุการ)ทํางานนานขึน้ และ (3)
เพิม่ จํานวนผูย้ า้ ยถิน่ ฐานเข้าประเทศ นายอักเซิล พลึนเน็ก
Quellennachweis:
Autorinnen: Daphne Grathwohl /
เคอะ จากสถาบันเศรษฐกิจเยอรมันพบว่าอัตราการเกิด
จะสูง โดยเฉพาะในประเทศทีผ่ หู้ ญิงมีสว่ นร่วมเต็มทีใ่ น
Anne Gassen
ตลาด(แรง) งาน (หมายความว่า มีการสนับสนุนอย่าง
Redaktion: Raphaela Häuser
จริงจังให้ผู้หญิงได้เข้าร่วมในตลาดแรงงาน) เขาอธิบาย
DW.DE (17.01.2012)
ว่า ที่นั่น มีการ (จัดการ) ดูแลเด็กที่ดีมาก
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ศัพท์วัยรุ่น รุ่นใครก็รุ่นนั้น
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หัวหน้าภาควิชาภาษาไทย
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
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ผูใ้ หญ่หลายคนทีอ่ า่ นข้อความซึง่ วัยรุน่ เขียนในเฟซบุก๊ หรือเคยอ่านกระทูใ้ นเว็บไซต์
อาจเกิดความงุนงงเพราะไม่คอ่ ยเข้าใจข้อความทีเ่ ด็กๆ สมัยนีพ้ ดู คุยกัน โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งผู้อ่านชาวไทยที่อยู่ต่างประเทศ ผู้เขียนเองบางครั้งก็ตามศัพท์วัยรุ่นไม่ทันเหมือนกัน
ต้องอาศัยถามนักศึกษาบ้าง อ่านข้อความแวดล้อมประกอบกันบ้าง ฉบับนีผ้ เู้ ขียนจึงขอ
เขียนถึงศัพท์วัยรุ่นหรือที่เรียกว่า “สแลง” (slang) เพื่อที่ว่าผู้ใหญ่อย่างเราๆ ท่านๆ จะ
เข้าใจและตามความคิดในการสร้างศัพท์ใหม่ๆ ของวัยรุ่นได้ทัน
จริงๆ แล้วการสร้างคําสแลงเพือ่ แสดงอารมณ์ความรูส้ กึ รวมถึงต้องการแสดงตัวตน
ของตนเองหรือสะท้อนความเป็นไปของยุคสมัยนั้นมีมาตั้งแต่อดีตกาลแล้ว ในหนังสือ
สํานวนไทย ของ ขุนวิจิตรมาตรา ซึ่งเป็นหนังสือรวบรวมที่มาของสํานวนไทย กล่าวถึง
คําว่า “มันเทศ” ว่าหมายถึง เปิ่น เร่อเร่า งุ่มง่าม เซ่อ ใช้ประกอบการพูดจา ท่าทางหรือ
การแต่งตัว แต่ปัจจุบันถ้ากล่าวถึงมันเทศ ก็คงนึกถึงมันชนิดหนึ่งเท่านั้น คงไม่มีใคร
นึกถึงความหมายในช่วง พ.ศ. 2466 แล้ว
สมัยทีผ่ เู้ ขียนยังเป็นวัยรุน่ มีคาํ สแลงหลายคําทีว่ ยั รุน่ นิยมพูดกันมากในสมัยนัน้ เช่น
จ๊าบ เห่ย โหลยโท่ย และเสล่อ เป็นต้น คําเหล่านี้ล้วนเป็นคําแสดงอารมณ์ความรู้สึกที่
ชัดเจนและตรงใจเป็นอย่างมาก หากใครพูดออกอารมณ์ประสมคําเหล่านี้ไปด้วย ก็จะ
รู้สึกว่าตนเองทันสมัยเหลือเกิน หรือย้อนหลังไปประมาณสัก 4-5 ปี ผู้เขียนเองยังชอบ
ใช้คําว่า “ขําๆ” ซึ่งมีความหมายว่าธรรมดาๆ หรือไม่คิดมาก ตามอย่างที่วัยรุ่นชอบใช้
กันซึ่งคํานี้แทบไม่มีคนใช้แล้วในปัจจุบัน
ส่วนยุคโลกโซเชียลเน็ตเวิร์กนี้จะสังเกตว่ามีคําสแลงเกิดขึ้นมากกว่ายุคก่อนๆ นัก
ท่องโลกอินเทอร์เน็ตและผู้ที่ชอบเล่นเกมออนไลน์ต่างคิดสร้างสรรค์คําแปลกใหม่เพื่อ
แสดงอารมณ์รู้สึกของตน รวมทั้งเพิ่มความหมายให้ประโยคชัดเจนและตรงใจกว่า
การอธิบายด้วยคําธรรมดา แม้ว่าบางครั้งผู้อ่านผู้ฟังอาจสงสัย พยายามสืบค้นความ
หมาย หรือบางครั้งต้องคิดเดาเอาเอง ลองพิจารณาตัวอย่างคําที่ยกมาต่อไปนี้แล้วคิด
จินตนาการตามกันดู

• จิน้ : มาจากคําว่า imagine หรือ จินตนาการ
คํานีม้ กั ใช้ในทางชูส้ าว ไม่วา่ จะคนละเพศ
หรือเพศเดียวกันต่างก็ใช้ “จิน้ ” ได้เหมือน
กัน คํานีไ้ ม่ใหม่มากนักเพราะมีใช้มาไม่
น้อยกว่า 3 ปีแล้ว เช่น ญาญ่ากับณ
เดชน์เป็นคู่จิ้นของวงการบันเทิง
• ฟิน: มาจากคําว่า finale ใช้อธิบาย
อารมณ์ที่รู้สึกสุดยอดหรือถึงขีดสุดใน
ตอนนัน้ เช่น ถ้าได้สม้ ตําปูปลาร้าแซบๆ
สักจาน ฉันคงจะฟินมาก ละครเรื่องนี้
จบได้ฟินสุดๆ
• ปลวก: คนทีไ่ ม่ชอบอยูน่ งิ่ หรือชอบเรียก
ร้องให้ผอู้ นื่ มาสนใจตนเอง เหมือนปลวก
ที่ชอบสร้างรังตลอดเวลา และอาจรวม
ไปถึงคนชอบจิกกัดคนอื่น บางครั้งก็
ใช้หมายถึงคนที่หน้าตาไม่ดีด้วย เช่น
หน้าปลวกอย่างนีย้ งั คิดจะจีบฉันอีกเหรอ
• ติง่ : มาจากคําว่า “ไส้ตงิ่ ” หมายถึงแฟน
คลับเกาหลีทไี่ ม่มเี หตุผล ไม่สนใจความ
เป็นไปของโลกนอกจากศิลปินของตัวเอง
บางครัง้ ก็มวี วิ าทะกับแฟนคลับศิลปินอืน่
ทําให้คนไม่พอใจและเหยียดหยาม เช่น
ฉันละเบื่อพวกติ่งเกาหลีชอบร้องกรี๊ดๆ
เวลาไปต้อนรับนักร้องเกาหลีทสี่ นามบิน
• อิม: มาจาก impossible หมายถึงคําว่า
ประชดเด็กเรียน เพราะสามารถเรียนเรือ่ ง
ยากๆ หรือทําเรื่องยากให้เป็นไปได้ เช่น
อ๋อ นี่เองเต้เด็กอิมวิศวะปี 1
• อีนี่หลายอย่าง: ใช้ประชดคนที่เป็นได้
หลายเพศหรือคนทีค่ นอืน่ ไม่แน่ใจว่าเป็น
เพศอะไร เช่น โอ๊ย อีนหี่ ลายอย่างนัก เหมา
หมดทั้งผู้ชาย เกย์ กะเทย แต๋ว และตุ๊ด
• เกรียน: หมายถึงคนทีม่ พี ฤติกรรมก่อกวน
คนอื่นและพูดจาก้าวร้าว เช่น อย่ามา
เกรียนแถวนี้ รู้ไหม รุ่นพี่ฉันเป็นใคร
• ป่วย: คนที่ไม่ค่อยปกติ หรือบางครั้งก็
หมายถึงหน้าตาไม่ดี เช่น พวกที่ชอบ
อวดฉลาดเนีย่ ป่วยหรือเปล่า หน้าป่วย
ขนาดเนี้ยมีแฟนหล่อได้ไงอะ
• โป๊ะแตก: ผู้ชายที่เผลอหลุดความเป็น
สาวออกมา บางครั้งก็ใช้คําว่า “โป๊ะ”
คําเดียว เช่น เห็นแมนๆ อย่างนี้เถอะ
พอไปร้องคาราโอเกะเท่านัน้ ล่ะโป๊ะแตก
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• แกส หรือ แกสบี้: มาจากคําว่า แก่ +s
ใช้หมายถึงแก่มาก ไม่วา่ จะเป็นหน้าตา
หรือสิ่งของ เวลาพูดจะต้องออกเสียง
เหมือนมีตวั s อยูข่ า้ งท้ายเหมือนในภาษา
อังกฤษ เช่น เธอใส่ชดุ นีแ้ ล้วแกสสุดๆ เลย
• องค์ลง หรือ มีองค์: หมายถึงคนที่จู่ๆ
ก็เกิดอาการอารมณ์เสียหรือโวยวาย
อาละวาดโดยไม่ทราบสาเหตุ เช่น “เป็น
อะไร องค์ลงแต่เช้าเลย” แต่ถ้าพูดถึง
“ผู้ชายมีองค์” จะหมายถึง กะเทย
• กากๆ: มีทมี่ าจากเกมออนไลน์ เวลาทีผ่ ู้
เล่นคนไหนเล่นไม่เก่งหรือแพ้จะถูกเพือ่ น
ล้อว่า กากๆ หรือ กาก คํานี้ใช้หมายถึง
ไม่ดี หรือแย่ เช่น หนังเรือ่ งนีก้ ากมาก ไม่
เห็นได้เรื่องเลย
• งุ้งงิ้ง: หมายถึงทําตัวน่ารําคาญน่าเบื่อ
เช่น อย่ามางุงิ งุงิ คนกําลังทํางาน และ
จากคํานี้ก็เพิ่มเป็น งุงิ งุงิ : ใช้เป็นคํา
ลงท้ายประโยคในทํานองออดอ้อนแบบ
น่ารักเช่นเดียวกับทีว่ ยั รุน่ “แอ๊บแบ๊ว” ชอบ
ใช้กนั เช่น เทีย่ งแล้วหิวข้าวจังเลย งุงิ งุงิ
เย็นนี้จะมีใครดูหนังด้วยกันบ้าง งุงิ งุงิ
• จุงเบย: มาจากคําว่า “จังเลย” ซึ่งเป็น
คําที่ลงท้ายประโยค คํานี้วัยรุ่นคิดขึ้น
ให้คล้ายกับเสียงคําในภาษาเกาหลี ใช้
เมื่อต้องการให้ข้อความที่พูดหรือเขียน
เหมือนเด็กวัยรุ่นพูดคุยกัน เช่น น่ารัก
จุงเบย คิดถึงจุงเบย
• คริ คริ: เป็นคําเขียนลงท้ายประโยคแทน
เสียงหัวเราะ เพื่อให้แลดูว่าใช้ภาษาน่า
รักเหมือนวัยรุน่ หรือต้องการให้ขอ้ ความ
ดูไม่จริงจังนัก เช่น เย็นนี้พบกันที่หน้า
ร้านเคเอฟซีนะ คริ คริ
• อะ: ใช้เป็นคําลงท้ายประโยค เพือ่ ทําให้
ความหมายของประโยคเบาลง เช่น สม
ชาติเป็นเกย์เหรอ จริงอะ
• เครๆ อ๊ อ๊ะส์ ค๊ คร๊ ค๊ะส์: มาจากคําว่า
“โอเค” “อะ” “คะ” คําเหล่านีเ้ ป็นตัวพิมพ์
ที่วัยรุ่นพิมพ์ข้อความในไลน์หรือแบล็ก
เบอร์รี่ชอบใช้กัน มีทั้งที่ตั้งใจเขียนผิด
เพื่อทําให้ประโยคไม่เป็นทางการ และ
เขียนผิดเพราะความไม่รู้

นีเ่ ป็นเพียงแค่ตวั อย่างคําไม่มากนักทีว่ ยั รุน่ สมัยนีใ้ ช้พดู กัน ขณะนีร้ าชบัณฑิตยสถาน
และคณะกรรมการจัดทําพจนานุกรมคําใหม่กาํ ลังอยูร่ ะหว่างรวบรวมคําศัพท์ใหม่ ศัพท์
วัยรุ่นที่ทันยุคสมัย คําสแลง รวมถึงสํานวนที่ใช้อย่างแพร่หลาย ซึ่งเป็นคําศัพท์ที่ยังไม่มี
ในพจนานุกรมฉบับล่าสุด รวมทั้งเพิ่มคําอธิบายที่ถูกต้องและชัดเจนให้คําศัพท์ที่มีใน
พจนานุกรมแล้วด้วย แต่กว่าหนังสือจะตีพิมพ์เสร็จสมบูรณ์ คําใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นทุกวัน
ก็คงมีอีกมากมาย
ภาษาก็เหมือนกับทุกสิ่งในโลกคือเมื่อมีเกิดก็ต้องมีเปลี่ยนแปลง เราในฐานะผู้ใช้
ภาษาคงต้องเข้าใจความเป็นไปในข้อนี้ อย่าเพียงแค่มองว่าคําสแลงเป็นเรือ่ งน่าแสลงใจ
เพราะครั้งหนึ่งเราเองก็เคยใช้คําสแลงเหมือนกัน แต่ไม่ว่าภาษาจะเปลี่ยนแปลงไป
อย่างไร หน้าที่ของภาษาก็คือเครื่องบันทึกความคิดของคนและความเป็นไปของสังคม
ในช่วงขณะนั้น ซึ่งหากมองย้อนกลับไปก็จะเห็นตัวเราในอดีตได้เช่นกัน

Bildquelle: http://hilight.kapook.com/
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เรื่องน่ารู้

โดย หนูเอง

ซื้อยากินเองอันตรายนะจ๊ะ
คนสมัยนี้อะไร ๆต้องแข่งขันกับเวลาทั้งสิ้น โดยเฉพาะ
คนที่ต้องทํางานนอกบ้าน เวลาเป็นเงินเป็นทอง เมื่อรู้สึกไม่
สบาย มักคิดหนักว่า ควรไปรับการตรวจรักษากับหมอไหม
เนือ่ งจากต้องนัดหมอล่วงหน้า ต้องไปรอนาน ๆ ก่อนพบหมอ
ในวันนัด และได้คุยกับหมอเพียงแค่ 5-10 นาที จึงคิดว่าคง
ไม่คุ้มม๊ากมาก นอกจากนี้ หมออาจสั่งตรวจปัสสาวะ ตรวจ
ความดันโลหิตและอื่นๆ อีกมากมายหลายรายการ ราวกับ
ว่า มีอาการเกือบโคม่า และยังต้องรอฟังผลการตรวจทาง
แล็บ (ห้องปฏิบัติการ) และพบหมออีกครั้งเพื่อฟังผลการ
วินิจฉัยโรค ถ้าอาการไม่หนัก หมอเขียนใบสั่งยาให้ บางครั้ง
ยาทีห่ มอสัง่ ก็เป็นยาทีส่ ามารถซือ้ เองได้โดยไม่ตอ้ งมีใบสัง่ ยา
จากหมอและไม่ต้องเสียเวลาพบหมอเลย (ผู้เขียนเคยได้ยิน
คนไข้บ่นบ่อย ๆ) อย่ากระนั้นเลย ร้านขายยาก็อยู่ตรงหัวมุม
นี่เอง แวะเข้าไปร้านขายยาเลยดีกว่า บอกอาการที่เป็นให้
เภสัชกรทราบ (โดยไม่ตอ้ งตรวจ) ก็ได้ยามากินแล้ว เสียเวลา
อย่างมากไม่ถึง 5 นาที้
อะแฮ่ม!! อย่างนี้ถือว่าคิดผิดเต็ม ๆ นะคะ เพราะว่าถ้า
เราป่วยหรือมีอาการบอกเหตุเบื้องต้นของโรคร้ายอื่น ๆ และ
ไม่ได้รบั การตรวจสุขภาพโดยละเอียดก่อนกินยารักษาอาการ
ที่เกิดในปัจจุบันเท่านั้น นับเป็นการทําร้ายสุขภาพของเรา
เองโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ส่วนยาที่เราไปซื้อมากินเองโดย
ไม่ผ่านการวินิจฉัยและสั่งยาโดยหมอ อาจทําให้เราอาการ
ดีขึ้นในระยะต้น แต่ก็มีผลเสียต่อสุขภาพโดยรวมมาก หาก
บอกอย่างนี้ คงไม่เชื่อแน่นอน จึงขออขยายความบอกเล่า
ให้อ่านกันดังต่อไปนี้
ยาพาราเซตามอล (Paracetamol) เป็นยาบรรเทา
อาการปวด ลดไข้ที่ราคาไม่แพง ยี่สิบเม็ด ราคาไม่เกินสอง
ยูโร มีทั้งชนิดเม็ด ชนิดน้ํา หรือน้ําเชื่อมรสออกหวานสําหรับ

เด็ก ปริมาณยาที่เด็กกินจะสัมพันธ์กับสัดส่วนของน้ําหนัก
ของเด็ก ส่วนผู้ใหญ่กินได้ไม่เกิน 6 เม็ดต่อวัน แต่ถ้ากินยา
นี้ติดต่อกันเป็นเวลานาน มีผลกระทบต่อการทํางานของ
เซลล์ตับด้วย หากกินยานี้ตามกําหนดจะมีอาการข้างเคียง
น้อย แต่บางรายอาจเกิดอาการแพ้ยาได้ เช่น เกิดผื่นคัน
ลมพิษขึ้น ถ้ารุนแรงอาจเกิดอาการหืดหอบได้ ที่สําคัญห้าม
ใช้ยานี้กับคนที่เป็นโรคตับ ตัวอย่างยาเช่น Ben u ron / Ass
/ Thomapyrin, Optaliden, Spalt, Vivimed mit Caffein,
ถ้าเด็กอายุต่ํากว่า 8 ขวบ อยากแนะนําให้ใช้ยาเหน็บก้นจะ
ได้ผลเร็วกว่ายากินค่ะ อันได้แก่ Paracetamol zäpfchen/
suppositorien 125/250mg, Ben-U-ron 75/125/25 หรือ
สําหรับผู้ใหญ่ Paracetamol suppositorien 500-1000mg
Ben-U-ron 500/1000 mg
ยาแอสไพริน (Aspirin) บรรเทาอาการปวด ลดไข้ ปวด
ข้อ ข้ออักเสบ และช่วยป้องกันการรวมตัวกันของเกล็ดเลือด
หรือการเกิดลิม่ เลือด(Aspirin protect/ASS100)ราคาสูงกว่า
ยาพาราเซ็ตตามอลไม่มากนัก กรณีใช้บรรเทาอาการปวด
กินได้ไม่เกิน 6 เม็ดต่อวัน ถ้ากินเพื่อป้องกันการเกิดลิ่มเลือด
กินแค่ครั้งเดียวหนึ่งเม็ดต่อวัน100 mg. ผู้สูงวัยนิยมซื้อชนิด
จํานวนร้อยเม็ด ราคาประมาณสี่ยูโร ยานี้ทําให้ระคายเคือง
กระเพาะอาหาร ห้ามใช้ยานีร้ ว่ มกับยาต้านการอักเสบเพราะ
จะเสริมฤทธิ์ให้มีผลต่อกระเพาะอาหารมากขึ้น อาการข้าง
เคียงทีพ่ บคือ ระคายเคืองต่อกระเพาะอาหารเกิดอาการปวด
แสบท้อง คลื่นไส้อาเจียน ถ้าเป็นต้องหยุดทันที ยานี้ควรกิน
หลังอาหารทันทีหรือพร้อมกับดื่มนม หรือต้องตามด้วยดื่ม
น้ํามากๆ ห้ามใช้กับคนที่เป็นโรคกระเพาะอาหาร นอกจาก
นี้อาจเกิดอาการแพ้ คือ ลมพิษ ผื่นคันหอบหืด ตับอักเสบ
หรือมีเสียงดังในหู จิตใจสับสน ยาบางชนิดมีส่วนผสมทั้ง
สองรวมกันเช่น Thomapyrin, Neuralgin
ยาอิบูโพรเฟน Ibufrofen และ นาโพรเซน Naproxen
เป็นยาต้านการอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์ บรรเทาอาการ
ปวดข้อ ปวดกระดูก ข้ออักเสบ ข้อเสื่อม ปวดกล้ามเนื้อ ลด
การอักเสบของเส้นเอ็น ข้อเคล็ด ข้อแพลง แก้ปวดหัวได้ด้วย
อยากบอกว่าเป็นยาทีน่ ยิ มมากในหมูค่ ณะคุณหมอนวดแผน
ไทยทั้งหลาย ราคาขึ้นอยู่กับ ปริมาณของตัวยา 200-400
mg.อยู่ระหว่าง 5-7 ยูโร 600-800 mg. ต้องมีใบสั่งยาของ
หมอเท่านั้นค่ะ (ความเห็นของผู้เขียน ยานี้ใช้ดีค่ะ-บางคน
ซื้อแบบ 400 มิลลิกรัมแต่กินครั้งละ 2 เม็ดก็มีความฉลาด
แต่ไม่เฉลียว) เลีย่ งการใช้ยานีก้ บั แอสไพริน งดเครือ่ งดืม่ ทีม่ ี
แอลกอฮอล์ เพราะจะทําให้ ระคายเคืองต่อกระเพราะอาหาร
มากขึ้น อาการข้างเคียงที่พบคือ ท้องอืด อาหารไม่ย่อย ท้อง
ผูก คลืน่ ไส้ คนทีแ่ พ้จะรูส้ กึ มีเสียงในหู อาการตาพร่า ผืน่ แดง
มึนงง ให้หยุดยา ยากลุม่ นีไ้ ด้แก่ eudorlin / Dismenol, Tispol
Ibu DD(ปวดฟัน), Dolormin extra, Dolormin mobile gel
กลุ่มยาNaproxen ตัวอย่างยาDolormin für Frauen ปวด
ประจําเดือน, Dolormin GS สําหรับปวดข้อ
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แนะนําหนังสือ

โดย ยอด โยทะกา

ยาดิโคลฟีแนค (Diclofenac) เป็นยาต้านการอักเสบ
ที่ไม่ใช่สเตียรอยด์ บรรเทาอาการปวด กดเจ็บ อักเสบ ข้อ
ขัด อาการบวมที่มีสาเหตุจากข้ออักเสบ ปวดประจําเดือน
ปวดหลัง มีชนิดยาเม็ด ยาน้าํ และยาทาชนิดเจลใส มีอาการ
ข้างเคียง เช่น ท้องอืด อาหารไม่ย่อย คลื่นไส้อาเจียน ปวด
ท้อง มีลมในท้อง ตะคริว และระคายเคืองต่อกระเพาะ
อาหาร ห้ามใช้ยานี้ร่วมกับยาลดกรด ยานี้มีหลายชื่อต่าง
กันในท้องตลาด ขึ้นอยู่กับบริษัทยา ได้แก่ Diclofenac ,
Voltaren dolo extra
Omeprazol / Pantoprazol / Anita / Calciumcarbonat
ออกฤทธิล์ ดการสร้างกรดจากกระเพาะอาหาร ใช้รกั ษาและ
ป้องกันอาการแผลกระเพาะอาหารและลําไส้ส่วนต้น รวม
ทั้ง สภาวะอื่นๆที่มีสาเหตุจากการหลั่งกรดมากเกินไป มี
ฤทธิ์เป็นด่าง แก้อาการเรอเหม็นเปรี้ยว ปวดแสบในท้อง
การไหลย้อนกลับของกรดมาที่หลอดอาหาร ป้องกันการก
ลับมาเป็นซ้าํ อีก และการใช้รว่ มกับยาอืน่ ในการรักษาแผล
ในกระเพาะอาหารทีเ่ กิดจากการติดเชือ้ แบคทีเรีย ถ้ากินใน
ปริมาณมากเกินจะทําให้ท้องเสียได้ กินก่อนอาหาร1/2-1
ชั่วโมง ผลข้างเคียงคือ ปวดศีรษะ ท้องผูกหรือท้องเสีย
คลื่นไส้อาเจียน ปวดท้องเกร็ง มึนงง ไอ ผื่นคัน
นอกจากนี้ ยังมียาอีกหลายชนิดที่สามารถซื้อได้โดย
ไม่ต้องพึ่งใบสั่งยาจากหมอ (แต่ผู้บริโภคก็ต้องอ่านราย
ละเอียดให้รอบคอบก่อนการใช้ยาทุกครั้งค่ะ)
จากการทีย่ าทุกชนิดมีทงั้ ข้อดีและข้อเสีย มีผลข้างเคียง
ทีพ่ งึ ระวัง ทุกท่านคงเริม่ เห็นความจําเป็นทีต่ อ้ งรักษาสุขภาพ
ให้แข็งแรง ดังนั้น เวลาที่ต้องใช้ในการนัดหมอ รอพบหมอ
รับการตรวจทางห้องปฏิบตั กิ าร (ห้องแล็บ) อาจจะทําให้เสีย
เวลามากกว่าการซือ้ ยาเอง แต่สขุ ภาพของเรา เสียแล้วซ่อม
ยากหรือซ่อมให้ดเี หมือนเดิมไม่ได้ เวลาของทุกคนมีเท่ากัน
คือ 24 ชัว่ โมง เราจะบริหารเวลาของเราอย่างไรจึงจะทําให้
เราได้รับผลดีที่สุด รู้ถึงผลดีผลเสียของการซื้อยามากินเอง
แล้วยังอยากจะซื้อยามากินเองอยู่หรือเปล่าค่ะ
ถ้าไม่อยากกินยา ควรจะปฎิบัติตัวอย่างไร
เราต้องสํารวจหาสาเหตุว่า การที่เรามีอาการปวดหัว
เกิดจากอะไร เช่น ความเครียดจากการทํางาน มีปัญหา
ด้านสายตา เมาค้าง จากหวัดจากไข้ จากอาหารที่กินเช่น
เนยแข็ง กาแฟ ช็อกโกแล็ต การรักษาเบื้องต้นอาจประคบ
น้ําอุ่น ๆ สลับน้ําเย็นก็ช่วยได้
ถ้าปวดหัวจากความเครียด อาจลองลดความตึงเครียด
ของกล้ามเนือ้ โดยเกร็งกล้ามเนือ้ บริเวณหัวไหล่ คอ ขากรรไกร
และใบหน้าก่อน แล้วค่อย ๆ คลายออกมากที่สุด หรือนวด
ทีท่ า้ ยทอยบริเวณด้านหลังต้นคอ คลึงเบา ๆ ด้วยหัวแม่มอื

ข้างๆ ฉันยังมีที่ว่าง...
Neben mir ist noch Platz
โยทะกาขออนุญาตผูอ้ า่ นแนะนําหนังสือภาคภาษา
เยอรมันอีกเล่มนะคะ ด้วยว่าเล่มนีเ้ ป็นภาคบังคับคะ
คือถูกคนตัวเล็กที่บ้านบังคับให้อ่าน เป็นหนึ่งใน
หนังสือทีเ่ ขาได้เป็นของขวัญวันคริสต์มาส พอได้มาก็
ก้มหน้าก้มตาอ่าน อ่านไม่ทนั ไรก็บอกว่าจบแล้ว แล้ว
ก็นํามายัดใส่มือแม่ “แม่ต้องอ่านเล่มนี้นะ สนุกมาก
จริงๆ ต้องอ่านเลยนะคะ” ย้ํามาขนาดนี้แม่ก็ไม่ขัด
ศรัทธาคะ เปิดอ่านตามคําบัญชา อ่านแป๊ปเดียวจบ
เสียแล้วคะ เพราะหนังสือมีแค่ 40 กว่าหน้า
Neben mir ist noch Platz ถ้าแปลให้
ได้ใจความสุดก็คอื “ข้างๆ ฉันยังมีทวี่ า่ ง” เป็นหนังสือ
วรรณกรรมเยาวชนของ dvt junior (Deutscher Taschenbuch Verlag) เขียน
โดย Paul Maar นักเขียนชาวเยอรมันที่ได้รับรางวัลนักเขียนวรรณกรรมเยาวชนทั้งใน
ประเทศ และระดับนานาชาติ หนังสือมีภาพประกอบน่ารัก ๆ ทุกหน้า เป็นภาพขาว-ดํา ที่
วาดโดย Verena Ballhaus
พออ่านจบก็รสู้ กึ ยินดีจริง ๆ ทีไ่ ด้อา่ นหนังสือเล่มบาง ๆ เล่มนี้ แม้จะเป็นหนังสือสําหรับ
เด็กที่พึ่งเริ่มหัดอ่านหนังสือ (เริ่มตั้งแต่อายุตั้งแต่ 7 ขวบขึ้นไป..เห็นมั๊ยคะ? โยทะกาไม่ได้
แนะนําหนังสืออ่านยากเลยคะ :-)) แต่เป็นหนังสือแนวจิตวิทยาเด็ก ทีต่ อบปัญหาเรือ่ งความ
ขัดแย้ง ความสงสัยบางข้อของเด็ก ๆ ได้ เนือ้ เรือ่ งในหนังสือก็ถกู ใจคนเป็นแม่ ทีเ่ ลีย้ งลูกครึง่
ซึ่งมักจะมีคําถามว่าทําไมตนเองจึงไม่เหมือนคนอื่นในหลาย ๆ ด้าน? รวมทั้งสามารถนํา
เนื้อหามาปรับเปลี่ยนเป็นตั้งคําถาม หรือแทรกคําสอน ในแบบที่ลูกนึกภาพตามได้ชัดเจน
หนังสือกล่าวถึงเรื่องราวความสัมพันธ์ของเด็กหญิงสองคน สเตฟฟี่เด็กเยอรมันโดย
กําเนิด และอาอิชาที่ย้ายมาจากเลมานอนเพราะภัยสงคราม เด็กหญิงจากเลบานอนเข้า
มาร่วมในชั้นเรียนของสเตฟฟี่ เธอพูดภาษาไม่คล่อง และเพราะความที่เธอแตกต่างออก
ไป จึงไม่เคยได้รับความสนใจจากเด็กคนอื่น ๆ ในห้องเรียน อาอิชาไม่มีเพื่อนเลย
วันหนึ่งเกิดเหตุการณ์ที่ทําให้สเตฟฟี่ ได้รับความช่วยเหลือจากอาอิชา สเตฟฟี่จึงเริ่ม
คบหากับอาอิชาในฐานะเพื่อน แม้แรก ๆ จะเป็นไปโดยไม่เต็มใจนักก็ตาม แต่สําหรับอา
อิชาแล้วสเตฟฟี่คือเพื่อนคนเดียว และเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของเธอ ความสัมพันธ์ของเด็กทั้ง
สองดําเนินไปด้วยด้วยดี แต่ความแตกต่างทางวัฒนธรรมของเด็กทั้งสอง บางครั้งก็ทําให้
เกิดความขัดแย้ง ความไม่เข้าใจกันและกัน จนถึงวันที่อาอิชาบอกลา เพราะครอบครัว
ต้องย้ายกลับประเทศเลบานอน สเตฟฟี่จึงได้รู้ว่าเธอกําลังสูญเสียเพื่อนที่ดีที่สุดไป เด็ก
ทั้งสองจากกันด้วยน้ําตา
เช้าวันหนึ่งในห้องเรียน คุณครูพาเด็กต่างชาติคนหนึ่งเข้ามาแนะนําว่าเป็นเพื่อนร่วม
ห้องคนใหม่ และถามว่ามีใครอยากให้ นัยมา นั่งด้วยหรือไม่ ? เด็กร่วมชั้นต่างไม่มีใคร
สนใจนัยมาเด็กใหม่คนนั้น มีเพียงสเตฟฟี่ที่มองนัยมา ก่อนจะยกมือขึ้น และบอกว่า นั่ง
กับฉันก็ได้ “ข้างๆ ฉันยังมีที่ว่าง”
หนังสือเล่มนี้ไม่เพียงแต่สอนเด็กในหลาย ๆ แง่มุม แต่ยังให้แง่คิดสําหรับผู้ใหญ่ด้วย
เช่นกัน คําว่า “อคติ” นัน้ มีอยูใ่ นตัวมนุษย์ทกุ คน แต่หากทุกคนละอคติบางส่วนออกไป จะ
เห็นว่าความแตกต่าง ไม่ว่าจะในด้านรูปร่างภายนอก เชื้อชาติ ศาสนา วัฒนธรรม ไม่ใช่คํา
ตัดสินว่าใครดีหรือไม่ดี ความเป็นเพื่อนก็เช่นกัน มิตรภาพนั้นไม่สามารถเอาอะไรมาวัดได้
ก่อนจะสอนลูก บางทีเราก็ต้องเปิดใจ และสอนตัวเองก่อนเช่นกัน
D : 29
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ความคิดเห็นจากผู้อ่านนิตยสารดี
สมร สเทรเล่
“ชอบอ่านเรื่องจริงของชีวิต และอยากให้มีคอลัมน์คนไทยในต่างแดน ความเห็นทั่วๆไปเกี่ยว
กับนิตยสารดี คือ นิตยสารที่ดิฉันชอบอ่านค่ะ “

รัตนาภรณ์ เกบฮาร์ด
“นิตยสารดีมขี อ้ มูลเนือ้ หาสาระอัดแน่นค่ะเหมาะสมกับคนไทยทีใ่ ช้ชวี ติ ทีเ่ ยอรมนีคะ่ ดิฉนั ชอบ
คอลัมน์คุยถึงลูกรัก และอยากให้เพิ่มคอลัมน์ความงามและแฟชั่น”

ยุพดี ฮีเมอร์
“ชอบอ่านทุกคอลัมม์ค่ะ..ได้สาระและได้ความรู้ทุกครั้งที่อ่าน ตนเองอาจจะ ไม่ถนัดงาน
ฝีมือ ก็อาจจะอ่านผ่านไป แต่ก็จะแนะนําต่อไป ชอบที่นิตยสารดีเป็นศูนย์กลางให้ข้อมูลเกี่ยวกับการ
อบรม การประชุม ที่มีประโยชน์กับชุมชนไทย คนไทย ในแขนงต่างๆ ที่สามารถจะให้ข้อมูลล่วงหน้าได้
นิตยสารดีมีเนื้อหาที่แน่นดี อาจจะมีอะไรเพิ่มเติมที่ทําให้อ่านแล้วนั่งอมยิ้มได้ขําๆ นะคะ ชีวิตที่นี่บาง
ครั้งขาดอารมณ์ขัน ยิ่งมีอายุมากขึ้นทราบว่าการหัวเราะ หรือการนั่งอมยิ้ม มันเป็นความสุขที่ทําให้ไม่
แก่เร็ว เป็นแฟนนิตยสารดีค่ะ“
อรวรรณ ชไดเนอร์
“ชอบอ่านเกีย่ วกับกฏหมาย ทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลง และข้อแนะนํา สําหรับการนําไปปฏิบตั คิ ะ่ และ
ชอบด้านหลังของหน้าปกใน ซึง่ เสนอข้อมูลหน่วยงาน และองค์กรต่างๆ ทีใ่ ห้ประโยชน์ และ ความรูม้ ากค่ะ
ดิฉันแนะนํา อยากให้มีบทสัมภาษณ์ คนไทยที่ประสบความสําเร็จ ไม่ว่าทางด้านอาชีพการ
งาน ครอบครัว รายได้เสริม หรือการเลี้ยงลูกที่เยอรมนี เพื่อเป็นตัวอย่างและ กําลังใจให้แก่คนไทย ที่
เพิ่งมาอยู่และที่อาศัยอยู่ในเยอรมนีได้ไม่นาน บางทีอาจจะเป็นแรงผลักดันให้พวกเขาให้มีความมุ่ง
มานะและอดทน เพราะได้เห็นตัวอย่างที่ดี ที่อยากจะปฏิบัติตามนะค่ะ และที่อยากจะให้มีเพิ่มเติมใน
คอลัมน์เรียนภาษาเยอรมัน ก็คือการแนะนําเกี่ยวกับการใช้ภาษาเยอรมัน เช่น การสร้างประโยคหรือวิธีการสะกดชื่อแบบง่ายๆ A wie
Anton, B wie Berta เป็นต้นค่ะ”
แสงสุรีย์ มีมงคล
“ในฐานะทีเ่ ป็นคนหนืง่ ที่ ..ชอบงานทางด้านศิลปะต่าง ๆ และไม่วา่ ในด้านความสวยงามต่างๆ
พอได้รบั หนังสีอ“ดี“ ก็จะดูการจัดรูปเล่มเลยค่ะ แล้วก็จะอ่านทุกคอลัมน์(ไม่เลือกอ่านอย่างใดอย่างหนึง่
คืออ่านทุกหน้าเลย) ที่ทางกลู่มผู้จัดทําได้เสนอเกร็ดความรู้และข้อคิด ข้อเสนอต่างๆ.. กันเข้ามา ส่วน
คอลัมน์ไหนที่น่าสนใจมากหน่อย.. ก็จะอ่านเป็นรอบที่ 2 หรือ 3 หรืีอเอากลับมาอ่านใหม่อีกได้ค่ะ ดัง
เช่น คอลัมน์ อาชีพ กฏหมาย ความเป็นอยู่ในเยอรมนี เป็นต้น
สิง่ ทีอ่ ยากจะให้มเี พิม่ เติม อยากจะให้โอกาสแก่เพือ่ นนักอ่านทุกท่าน ทีช่ อบงานด้านขีดๆ เขียนๆ
หรือการแต่งกลอนต่าง ๆ ทัง้ กลอนสด กลอนแปด หรือผูท้ มี่ อี ารมณ์สนุ ทรีย์ ทีอ่ ยากจะนํามาแสดงออก นําเสนอข้อคิดในรูปแบบของกลอน
ต่าง ๆ อาจจะส่งมาในรูปของกลอน และมีรูปภาพประกอบที่เหมาะสม หรีอมีการส่งเรี่องขําขันจากประสบการ์ณจริงที่เกิดขึ้นกับตัวเรา
หรือในครอบครัว และระหว่างเพื่อนร่วมงาน ซึ่งอาจจะทําให้ผู้อ่านผ่อนคลายจากความเครียด กันได้บ้างค่ะ หรีอจัดให้มีคอลัมน์ „ตกแต่ง
ห้องนอนในพี้นที่แคบ“ มานําเสนอ เพราะเชื่อว่ามีหลายท่าน ที่มีห้องนอนพักผ่อน พี้นที่เพียงเล็กน้อย แต่ทําอย่างไรให้สวยน่าอยู่ค่ะ.
ส่วนเนี้อหาสาระ ในรูปเล่ม ก็เป็นที่น่าสนใจอยู่แล้ว อาจจะมีการเพิ่มเติมดอกไม้ต่างๆ ในที่นี้หมายถีงโดยอาจมีหน้าใดหน้าหนึ่ง
เสนอรูปพรรณไม้ไทยๆ ต่างๆ หรือของทางเยอรมัน รูปภาพและชื่อตระกูลที่น่าสนใจ ทําให้รูปเล่มเพิ่มชีวิตชีวาค่ะ.
หวังว่าหนังสีอ „ดี“ จะได้อยู่คู่กับคนไทยในยุโรปไปได้ตลอดนานแสนนาน และเพิ่มความรู้ให้กับพวกเราตลอดไปค่ะ ขอให้กําลัง
ใจกับผู้จัดทําและอาสาสมัครทุกท่านค่ะ”
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กรรณิกา เอกเกอร์
“คอลัมน์ทชี่ นื่ ชอบมากเป็นคอลัมน์เกีย่ วกับสุขภาพเพราะเป็นปัจจัยสําคัญของการดําเนินชีวติ
แต่ละวันเชียวล่ะค่ะ รวมไปถึงคอลัมน์ภาษาเยอรมัน ซึ่งไม่อยากให้ขาดหายแม้แต่ตอนเดียว สิ่งที่ขาด
ไม่ได้เลยสําหรับคนไทยทุกคน ก็คือ คอลัมน์กี่ยวกับกฎหมายทั่วไป ทั้งของประเทศไทยและเยอรมนี
ถ้ารวมถึงยุโรปด้วยยิ่งดี สมองเราจะได้ประเทืองตลอด คอลัมน์กุ๊กกิ๊กน่ารักที่ดิฉันชอบคือ คอลัมน์
เกี่ยวกับการสอนทําอาหาร และขนม และงานฝีมือคะ หากเป็นไปได้อยากจะขอเสนอให้เพิ่มคอลัมน์
เกี่ยวกับเด็กๆ ให้มากขึ้น หรือแสดงผลงานและความสามารถของเด็กๆ ในวัยต่างๆ และน่าจะมีมุม
นัดพบ เช่น คุณถามมา เราตอบไป หรือจากใจคุณแม ่สําหรับคุณแม่ หรืออะไรที่เปิดโอกาสให้ผู้อ่านได้แลกเปลี่ยน และถ่ายทอดประสบ
กาณ์ซึ่งกันและกันได้”
สุรีรัตน์ ชเตียร์
“จิบ๊ อยากถามว่า ทางทีมงานไม่คดิ ออกหนังสือเป็นรายเดือนหรือคะ จิบ๊ ชอบอ่านมากๆ เลย ถ้า
ให้ตอบคําถามว่า ชอบอ่านคอลัมป์ไหนบ้าง ก็ชอบเกือบทุกคอลัมน์เลยค่ะ คอลัมน์ที่ชอบมากคือ เรื่อง
เกี่ยวกับกฏหมายและการศึกษา เพราะเป็นคอลัมน์ที่มีประโยชน์มากในด้านความรู้เท่าทันเหตุการณ์
และสามารถนําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้เป็นอย่างดี จิ๊บขอเสนออยากให้มีคอลัมน์ดังนี้ค่ะ
อันดับแรกเลย ตอนนี้จิ๊บกําลังจะมีลูก ก็เลยขอเน้นเรื่องลูกเป็นสําคัญค่ะ คือ นิทาน เพลง และ
เกมมีภาพประกอบ ที่ครอบครัวสามารถเอามาเล่ามาสอนลูกน้อยของตัวเองได้ และเกมหรือกิจกรรม
อะไรก็ได้ที่ครอบครัวเอามาเล่นด้วยกันได้ หรืออาจเป็นเกมสําหรับกลุ่ม ที่เอามาเล่นด้วยกัน เวลามีเด็กๆ มาเจอกันเยอะๆ หรือเป็นเกม
การละเล่นย้อนยุคแบบไทยๆ เพลงของเด็กๆ สไตล์ไทยๆ เป็นต้น
อยากมีการเชิญสมาชิกร่วมสนุก เช่น ส่งรูปครอบครัว หรือรูปเด็กๆน่ารักๆ มาแนะนําตัว ทําความรู้จักกันระหว่างสมาชิก จิ๊บคิด
ว่าเป็นการสร้างสัมพันธ์ ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของทุกคนในกลุ่มสมาชิก และถ้าบางคนเห็นรูปลงหนังสือ ก็จะรู้สึกว่าดีใจ ภูมิใจ
เผลอๆ ได้สมาชิกเพิ่มจากการโฆษณาจากปากต่อปากก็ได้
คอลัมน์แง่คิดประสบการณ์จากชีวิตจริง คติเตือนใจ หรือคําสอนของพระ หรือเกี่ยวกับเรื่องราวบาปบุญคุณโทษ ประสบการณ์
จริงจากคนที่ได้เจอ เรื่องกฏแห่งกรรม กรรมตามทัน เป็นต้น
ความเห็นทั่วไปเกี่ยวกับนิตยสารดี สําหรับจิ๊บคิดว่า นิตยสารออกน้อยไปหน่อยค่ะ ต้องรอนาน และเล่มบาง อ่านแป๊บเดียวก็จบ
(เหมาะสมกับราคา) แต่ถ้าเนื้อหาเยอะขึ้น น่าจะขึน้ ราคาสมาชิกได้นะคะ ส่วนเนื้อหาสาระในทุกคอลัมป์ที่มีอยู่ก็น่าสนใจดีค่ะ มีประโยชน์
น่าอ่าน มีภาพประกอบ ทําให้น่าอ่านและเพลิดเพลินมากขึ้น
ถูกใจทุกอย่างเลยค่ะ ตั้งใจไว้ว่าถ้าเพื่อนสนิทที่รอแต่งงานมาอยู่เยอรมนีแล้ว จะสมัครสมาชิกเป็นของขวัญวันแต่งงานให้เพื่อน
ด้วยอีกคนแน่นอนค่ะ”
“โดยส่วนตัวขอบอกว่าเกร็งๆ ทีจ่ ะเขียน เพราะเราก็มนี ติ ยสารอยูไ่ ม่กเี่ ล่ม เล่มหนึง่ ถึงเล่มเจ็ด แต่กจ็ ะเห็นพัฒนาการ และการปรับ
เปลีย่ นหัวข้อ และวิธกี ารนําเสนอได้อย่างชัดเจน โดยส่วนตัวไม่ได้คดิ ว่าคอลัมน์ไหนมันน่าสนใจน้อย จริงๆ แล้วมันน่าสนใจหมดเลย เพียง
แต่ในบางฉบับ บางหัวข้อก็เขียนได้งง ไม่ตรง และไม่เข้าใจว่าจะบอกอะไร เช่น ฉบับที่เจ็ด คอลัมน์ตอบปัญหาลูกรัก เรื่องภาษา ภาษา
ภาษา เหมือนผู้เขียนต้องการบ่นอะไรให้ฟัง คอลัมน์เรียนภาษาเยอรมัน ก็ดูประสมเอาวัฒนธรรมเข้าไปด้วย ทั้งเรื่องโต๊ะ เรื่องไข่ ซึ่งจริงๆ
สองหัวข้อนี้สามารถแยกเป็นเอกเทศได้ เราเข้าใจว่าคอลัมน์เรียนภาษาเยอรมันนั้นจัดทําได้ยากเพราะความแตกต่างของพื้นฐานทาง
ภาษาของผู้อ่านมีหลากหลาย หากนําเสนอเนื้อข่าวเด่นในรอบสามเดือน ทั้งเรื่องการเมือง หรือบันเทิงเป็นภาษาเยอรมัน และมีประกอบ
คําแปลศัพท์สําคัญๆ หรือสุภาษิตคําพังเพย เป็นภาษาไทย ก็อาจดูน่าสนใจ เพราะนิตยสารคงต้องการเพิ่มเติมความรู้ภาษาเยอรมันให้
แก่ผู้อ่าน ก็อาศัยเรื่องเด่นดังใกล้ตัว
คอลัมน์ที่มีเนื้อหาดีมาก มีประโยชน์ และน่าสนใจสม่ําเสมอ ได้แก่ กฎหมาย แนะนําสมาคม อาชีพ ห้องครัว ศิลปะสําหรับเด็ก
สุขภาพ เห็นถึงความตั้งใจในการนําเสนอของผู้เขียน และผู้จัดทํา คอลัมน์ที่ให้ความสนใจน้อย ได้แก่ แฟชั่น บันเทิง นิยาย อาจเพราะ
ส่วนตัวไม่ได้สนใจอะไรทางนี้อยู่แล้ว
หัวข้อทีค่ ดิ ว่าน่าจะมีเพิม่ เติม คือ ประวัตศิ าสตร์และวัฒนธรรมของประเทศเยอรมนี หรือการนําเสนอวัฒนธรรมท้องถิน่ แต่กเ็ พราะ
เป็นเรื่องที่เราเรียน เราเลยให้ความสนใจเป็นพิเศษ “ ผู้อ่านคนหนึ่ง
ขอขอบคุณและขอน้อมรับความคิดเห็นของผู้อ่านทุกท่าน ความคิดเห็นของผู้อ่านจะช่วยชี้แนวทางให้ทีมงานของเราสามารถขับเคลื่อนไปได้อย่างถูกทาง
นิตยสารดี จะพยายามนําเสนอสิ่งดีๆ ให้ผู้อ่านต่อไป เพราะเราคือ นิตยสารดี ที่มีดี เพื่อคนไทยในเยอรมนี
หลายๆ ท่านต้องการที่จะอ่าน ประสบการณ์ ชีวิตจริงในเยอรมนี กลอน หรือ เรื่องราวขําขัน นิตยสารดีขอเปิดหน้า “ผู้อ่านส่งมา” 2 หน้า ให้กับเรื่องราวเหล่านี้
และขอเชิญชวน ณ โอกาสนีใ้ ห้ทกุ ท่านทีต่ อ้ งการนําเสนอเรือ่ งราวทีน่ า่ สนใจ ไม่วา่ จะผ่านบทกลอน โจ๊กขําขัน รูปภาพทีส่ วยงาน ส่งมาได้ทกี่ องบก. info@d-magazine.de
และหากผู้อ่านประสงค์จะส่งความคิดเห็นเพิ่มเติม หรือมีข้อสอบถาม หรืออยากคุยกับทีมงาน ก็สามารถส่งอีเมล์คุยกับทีมงานได้ที่ info@d-magazine.de หรือส่ง
จดหมายไปยังบรรณาธิการได้ที่ D-Magazine, c/o Dr.Pataya Ruekaew, Carl-von-Ossietzky-Str. 21, 33615 Bielefeld
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Lifestyle

โดย Esther Wenger

Es wird fast überall auf
der Welt Tango Argentino getanzt,
auch in Thailand. Was macht die Faszination
dieses Tanzes aus?
Der Tango ist eine universelle Sprache, die überall auf der
Welt verstanden werden kann. Man kann also mit jemandem
tanzen, dessen Sprache man nicht versteht, und doch
kann man sich, auf einer anderen Ebene, begegnen und
verstehen. Er stellt eine Verbindung zu den verschiedensten
Menschen weltweit her. Er bildet Brücken zwischen
Nationen, Ländern und Kontinenten und ist ein
Beitrag zur Völkerverständigung.
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Lifestyle

โดย Esther Wenger

Es geht in diesem Artikel um den Tango Argentino. Man kann den Standard-Tango, der
in Europa getanzt wird und der von den Engländern standardisiert wurde, überhaupt
nicht mit dem original argentinischen Tango vergleichen. Auch wird Tango-Musik
oft als sportliche Bewegungsuntermalung missbraucht. Das ist entschieden zu
wenig und wird dem Tango nicht gerecht. Tango ist mehr als die reine Bewegung.
Er bewegt nicht nur den Körper, sondern auch die Seele. Er appelliert an die Sinne.
Jürgen aus München sagt es folgendermaßen: „Beim Tanzen kommt man
bewegungsmäßig in einen Dialog, aber man kann auch in Bezug auf die Musik in
einen Dialog kommen. Und wenn beides zusammen geht, dann macht es schon sehr
viel Spaß.“ „Dann passiert Tango“, wie Jürgen sagt, und erst dann. Es ist wichtig
in einen Dialog miteinander zu kommen. Es ist eine neue Art sich zu begegnen, ein
Dialog auf einer nicht-verbalen Ebene.
Die traditionelle Tango-Musik ist sehr emotional und führt das Tanzpaar in eine
ebensolche Stimmung. Den heutigen Menschen sind diese Emotionen fremd
geworden, aber sie vermissen diese. Im Tango finden sie aus der kalten Einsamkeit
zurück zu einer emotionalen Begegnung.
Die Schwierigkeit beim Tango liegt darin, dass zwei Personen gemeinsam die
Tangomusik interpretieren möchten, das Stück aber oft von beiden unterschiedlich
wahrgenommen und empfunden wird. Tango ist nicht nur Takt, sondern auch Melodie.
Wenn man genügend Erfahrung erworben, wenn man sich ein breites Repertoire
an Schrittfolgen und Figuren erarbeitet hat, kann man die komplexe Tangomusik
interpretieren und in der Improvisation in Tanz umsetzen. Jeder Tangotanz ist ein
Wagnis, er beginnt als Abenteuer, und es ist ungewiss wie er sich entwickelt.
Der Mann führt, die Frau folgt; so einfach ist das nicht beim Tangotanzen, denn
eigentlich führen die Musik, die Dynamik und der Verlauf der Musik den Mann und
die Frau. So ist jeder getanzte Tango etwas Neues, etwas Einmaliges, was so noch
nie dagewesen ist und jedes mal neu entsteht. Nie kann derselbe Tanz zweimal
getanzt werden. Tango zu tanzen ist eine schöpferische Tat, eine Kunst. Die Tänzer
tragen die Idee des Tango in sich und schaffen zu zweit, immer wieder neu, ein
Kunstwerk. Die Empathie, das Einfühlungsvermögen, ist das Wichtigste.
Um Tango tanzen zu lernen benötigt man Konzentration auf den Augenblick,
auf die Gegenwart, körperliche Kondition, Taktgefühl und ein gutes Musikgehör.
Zudem braucht es, da es ein Paar-Tanz ist, ein gutes Einfühlungsvermögen in den
Tanzpartner und natürlich viel Geduld von beiden Seiten. Ja, man muss schon viel
Herzblut hineinlegen. Es ist ein steiniger aber, spannender Weg. Es bedarf einer
guten Ausbildung und das Lernen ist nie abgeschlossen. Wie bei einem Instrument
muss man stetig üben, da sonst die erworbenen Fähigkeiten wieder verloren gehen.
Der Tango muss wachsen, er ist nicht leicht erhältlich.
Der Tango Argentino ist auf jeden Fall eine große Herausforderung! Nehmen wir
sie an, dann werden wir den Tango nicht mehr lassen. Mit den Jahren erschließt
sich einem nach und nach auch die Vielfältigkeit der Musik und die Einzigartigkeit
des Tango Argentino.
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ปกธงไทยในสนามเนือรบวรกริง
กับกีกี้ - ศักดิ์ นานา

เ

ชือ่ ว่าคนไทยหลายคนทีแ่ ม้จะอยูใ่ นเยอรมนีมาหลาย
สิบปีแล้วก็ยงั ไม่เคยทราบว่า สนามแข่งรถทีข่ นึ้ ชือ่ ว่า
หิน โหด และยากทีส่ ดุ ในโลก อยูใ่ นเยอรมนีนเี่ อง นัน่
ก็คอื สนามเนือร์บวร์กริง (Nürburgring) และในบรรดารายชือ่
นักแข่งรถทีเ่ คยมาทําสถิตคิ วามเร็วทีส่ นามแห่งนีก้ ว่า 2,000
คน ไม่มีคนไทยเลยแม้แต่คนเดียว
แต่ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ปี 2012 (พ.ศ. 2555) ที่
ผ่านมา ธงไตรรงค์ได้มาปักอยู่ในสนามที่โหดที่สุดของโลก
แล้วด้วยชายคนที่ชื่อ กีกี้ - ศักดิ์ นานา
หลายคนอาจจะเคยได้ยินชื่อ กีกี้ – ศักดิ์ นานา ว่า
เป็นทายาทไฮโซชื่อดัง เป็น “ดริฟท์คิง” ของเมืองไทย แต่ใน
ขณะเดียวกันก็เป็นนักธุรกิจที่ทํางานใน 14 บริษัท และอื่นๆ
อีกมากมาย แต่คณ
ุ กีกเี้ ล่าว่า ในฐานะนักแข่งรถ สิง่ หนึง่ ทีเ่ ขา
คิดอยู่ตลอดเวลา คือ อยากมีโอกาสสร้างเกียรติและศักดิ์ศรี
ให้กับประเทศไทยในเวทีโลก
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บันเทิง

โดย ชูใจ

“เปนความฝนของ
เด็กผูชายคนหนึ่งที่
อยากเอาธงไทยมาปก
ไวในสนามที่ยากและโหด
ที่สุดในโลก”

“ในฐานะนักแข่งรถ สนามทีท่ า้ ทายทีส่ ดุ ในโลก คือสนามเนือร์บวร์ก
ริงเป็นสนามที่นักแข่งรถทุกคนเรียกว่า “นรก” ที่สุด เพราะสนามทั่วไป ส่วน
มากความยาวไม่เกิน 5 กิโลเมตร มีโค้งยากๆ สัก 7-8 โค้ง แต่ที่นี่ยาว 20.86
กิโลเมตร มีโค้งใหญ่ 74 โค้ง โค้งเล็ก ๆ อีก 150 โค้ง เรียกว่าทางตรงแทบ
ไม่มี มีแรงม้ามหาศาลก็ช่วยอะไรไม่ได้”
“แชมป์ โลกในอดีตทุกคน ก็พดู เป็นเสียงเดียวกันว่า เป็นสนามทีย่ าก
ทีส่ ดุ เป็นนรกของพวกเขา มันก็เป็นนรกของผมเหมือนกัน (หัวเราะ) ถ้าเทียบ
กับนักบินก็เหมือนกับไปนอกโลก ถ้าเป็นนักปีนเขา ก็คือไปปีนเอเวอร์เรสต์”
และในบรรดารายชื่อนักแข่งรถที่เคยมาทําสถิติความเร็วที่สนาม
แห่งนี้กว่า 2,000 คน ไม่มีคนไทยเลยแม้แต่คนเดียว “ผมก็อยากสร้าง
ประวัติศาสตร์ให้กับประเทศไทย อยากให้ประเทศไทยเป็นที่รู้จักในวงการ
แข่งรถ อย่างบราซิลเอง ประเทศเขาเป็นสลัม 99 % แต่พอ Ayrton Senna
เป็นแชมป์ฟอร์มูล่าวัน ทุกคนก็รู้จักบราซิล”
“ผมก็อยากทําในส่วนทีผ่ มทําได้ จะพยายามให้มากทีส่ ดุ เท่าทีจ่ ะเป็น
ไปได้ เป็นความฝันของเด็กผูช้ ายคนหนึง่ ทีอ่ ยากเอาธงไทยมาปักไว้ในสนาม
ที่ยากและโหดที่สุดในโลกน่ะครับ” แต่การจะขับรถทําสถิติที่เนือร์บวร์กริง
นั้น ไม่ใช่คิดจะมาทําก็ทําได้เลย คุณกีกี้บอกว่าอุปสรรคอันดับแรกคือค่าใช้
จ่ายมหาศาล “ลําพังแค่ปิดสนามอย่างเดียวก็มีค่าใช้จ่าย 4-5 ล้านบาทแล้ว
หากในวันที่ขับเกิดประสบอุบัติเหตุ ขับรถชนผนังหรืออะไรก็แล้วแต่ ก็ต้อง
จ่ายเงินค่ารถที่ขับอีก 400,000 ยูโร (16 ล้านบาท) ไม่นับที่ต้องเดินทางมา
ฝึกซ้อมด้วยตัวเอง ค่าใช้จา่ ยของทีมงาน ฯลฯ การหาสปอนเซอร์กย็ ากมาก”
ถึงกระนัน้ มีแต่เงินอย่างเดียวก็ไม่พอ ฝีมอื ต้องเป็นทีย่ อมรับด้วย “มี
ตังค์มากก็ใช่วา่ เขาจะให้ขบั น่ะครับ เราต้องมีศกั ยภาพจริงๆ ถึงจะคุยกับฝรัง่
ได้ เขาถึงจะยอมให้มาขับทําสถิติจริงๆ นอกจากนั้น ผมก็ยังต้องไปสอบใบ
ขับขี่โดยเฉพาะ ซึ่งไม่ใช่เรื่องง่าย”
“ถ้าคิดจะมาขับเล่นๆ ก็ไม่ต้องใช้อะไรมากครับ แต่ถ้าจะขับทําสถิติ
ต้องมีใบขับขี่ที่ถูกต้อง ต้องขับกับผู้คุมสอบถึงสามคน”
คุณกีกเี้ ล่าด้วยว่า นอกจากเงิน ความสามารถแล้ว ปัจจัยเรือ่ งอากาศ
และสภาพแวดล้อมในสนามก็มผี ลอย่างยิง่ กับการทําเวลา “ถ้าพืน้ แทร็กเย็น
มากรถจะไม่เกาะถนน ถ้าหนาวมาก ติดลบมากกว่าศูนย์ ก็อาจจะมีรถเลื่อน
กระทันหัน เรียกว่าถ้ามีฝนตก หรือหิมะตก ก็กลับบ้านได้เลยครับ”

นอกจากนั้น สภาพอากาศก็มีส่วนสําคัญอย่างยิ่ง คุณกีกี้บอกว่า
ช่วงระยะเวลาที่เหมาะสมที่สุดในการทําเวลาที่สนามแห่งนี้ จะอยู่ในช่วงฤดู
ร้อน คือเดือนมิถุนายน ไปจนถึงสิงหาคม สังเกตได้จากเวลาที่ดีที่สุดอันดับ
ต้นๆ ก็จะอยู่ในช่วงเดือนนี้ทั้งสิ้น เพราะอากาศอุ่น ฝนไม่ตก ตนเองจึงเริ่ม
ดําเนินการติดต่อสนาม สมัครเพื่อขอทําเวลาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ แต่ได้
รับการอนุมัติให้มาขับทําเวลาได้ในเดือนพฤศจิกายน เป็นคนสุดท้ายของปี
แม้จะไม่ใช่สภาพอากาศอย่างที่หวัง คุณกีกี้ก็ยังตัดสินใจมา “ผมเป็นคนสู้
ไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆ”
เป้าหมายของคุณกีกี้ในการมาขับทําสถิติที่เนือร์บวร์กริง อยู่ที่การ
เป็น 1 ใน 5 ของโลก ก่อนหน้าวันขับจริง เขาลงทุนบินมาซ้อมขับที่สนามอยู่
หลายเดือน เดือนละ 7 วัน แต่ก็ได้ซ้อมแต่เฉพาะกับรถของตัวเอง (บีเอ็ม ซีรี่
ย์ 3 420 แรงม้า) ไม่เคยได้ซ้อมกับรถที่ใช้ขับจริงเลย (ปอร์เช่ RUF. RT12R)
และเมือ่ ถึงวันจริง ก็ตอ้ งเจอกับสภาพอากาศทีไ่ ม่เป็นใจ “วันทีข่ บั นัน้
ไม่มีแดดเลยแต่เช้า มีฝนตกโปรยๆ อยู่ครึ่งหนึ่งของสนาม อุณหภูมิแทร็กอยู่
ที่ศูนย์องศา เราต้องรอถึงบ่ายสาม แดดจึงออก แต่ก็โดนเพียงแค่ครึ่งเดียว
อีกครึ่งมีไอน้ําปรอยๆ เวลาขับต้องประคองรถ ไม่ได้ขับเต็มร้อยเปอร์เซนต์
ทุกครั้งที่กดคันเร่งมาก รถจะสะบัด”
เวลาที่ทําได้ดีที่สุด คือ 7.52 วินาที มากกว่าสถิติที่ดีที่สุดของสนาม
ในประเภทรถทีไ่ ม่ใช่รถแข่งซึง่ อยูท่ ี่ 7.14 วินาที ซึง่ คุณกีกบี้ อกว่า ไม่ได้เสียใจ
แต่ก็จะไม่หยุดอยู่เพียงแค่นี้
“สเต็ป แรกเราไปไม่ถึงดวงดาว ไม่ได้เป็นที่ 1 ใน 5 แต่อย่างน้อยคน
ไทยก็ยงั อยูใ่ น 1 ถึง 50 ยิง่ มาดูสถิตติ ามเดือนแล้ว ผมวิง่ ในเดือนพฤศจิกายน
มีคนที่ทําเวลาได้ดีกว่านี้เพียงแค่ 2 คน ก็ถือว่าน่าพอใจ”
“ผมคิดว่าอย่างน้อยที่มาในครั้งนี้ ทางสนามและคนเยอรมันจะรู้จัก
คนไทยดีขึ้น หลังจากนี้ไป จะให้เกียรติกันมากกว่าเดิมแน่นอน คิดว่าตลอด
ระยะเวลาทีไ่ ด้มาติดต่อกัน เราก็มคี วามสัมพันธ์อนั ดีกบั ทุกคน ตัง้ แต่ผบู้ ริหาร
ใหญ่สุด จนถึงคนทํางานล่างสุด“
„ ตอนนีท้ างสนามก็รจู้ กั เราแล้ว หากปี 2013 ผมขอมาวิง่ ในช่วงเดือน
มิถนุ ายน – สิงหาคม ก็คดิ ว่าน่าจะมีโอกาสได้ตามทีข่ อ และหากได้จริง ก็เชือ่
ว่าจะทําเวลาได้อย่างแน่นอนครับ”
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เทคนิคการถายรูปภาพ แบบงายๆ
พื้นฐานการปรับคากลอง

สวัสดีครับทุก ๆ คน หลังจากที่ผมได้ถ่ายทอดเรื่องราวผ่านบทความ
มา 2 ครั้งแล้ว (เรื่องของเทคนิคการถ่ายรูปแบบง่ายๆ และเรื่องการเลือกซื้อ
กล้องถ่ายรูป) เมื่อเรามีกล้องกันแล้ว และได้ทราบเทคนิคแบบง่าย ๆ กันไป
แล้ว ครั้งนี้ผมจะมาอธิบายถึงการปรับค่ากล้องต่าง ๆในการถ่ายภาพ (ใน
แบบของผมนะ) ซึ่งผมเกิดแรงบันดาลใจจากน้องคนหนึ่งซึ่งมาให้ผมสอน
ถ่ายภาพในการปรับค่าต่าง ๆ และความแตกต่างของภาพ ผมจึงมีความคิด
อยากถ่ายทอดเรื่องนี้ให้ท่านผู้อ่านได้ทราบกัน
ในปัจจุบนั กล้องของเรานัน้ จะมีการปรับตัง้ ค่าต่าง ๆ มากมาย แต่ทจี่ ะกล่าว
ในวันนีจ้ ะเป็นเรือ่ งเกีย่ วกับความเร็วชัตเตอร์ ค่ารูรบั แสง และการปรับค่า ISO
ภาพแสดงค่าต่าง ๆ บนกล้องทัง้ 3 ส่วน ซึง่ จะอธิบายในลําดับต่อไป (การ
แสดงค่าอาจแตกต่างกันไปในกล้องแต่ละรุ่น)
ลําดับต่อไปผมขออธิบายถึงทั้ง 3 ส่วนดังกล่าวข้างต้นต่อไปนี้
1.ความเร็วชัดเตอร์ (Shutter Speed)
ความเร็วชัตเตอร์ คือช่วงเวลาทีช่ ตั เตอร์ปล่อยให้แสงผ่านเข้าไปในกล้อง
แต่ตวั เลขทีแ่ สดงผลจะบอกเป็น 1 ส่วนของความเร็วชัตเตอร์ เช่น ตัง้ ค่า 1/60
ก็คือ ความเร็วชัตเตอร์เป็น 0.0167 วินาทีนั่นเอง ยิ่งความเร็วชัตเตอร์น้อย
ระยะเวลาทีป่ ล่อยแสงผ่านเข้าก็ยงิ่ นาน ดังนัน้ หลักการเบือ้ งต้นคือหากอยาก
จับภาพที่มีการเคลื่อนไหวให้นิ่ง ก็ต้องตั้งความเร็วชัตเตอร์ให้ไว คือต้องตั้ง
ค่าให้สูงเข้าไว้ การปรับตั้งค่าความไวชัตเตอร์จึงสามารถนําไปใช้สร้างสรรค์
ภาพในเรือ่ งของการเคลือ่ นไหวได้ตามความต้องการของแต่ละท่าน (อ่าวๆๆๆ
อย่าพึ่งงงกันนะครับ ลองมาดูตัวอย่างภาพที่ 1 กันดีกว่า)
2.ค่ารูรับแสง (F number)
รูรับแสงช่วยในการกําหนดปริมาณแสงที่จะเข้าสู่กล้องเช่นกันครับ(จะ
แสดงเป็น F/xx เช่น F/1.4) เบื่องต้นผมขอให้เข้าใจไว้ว่ายิ่งตัวเลขมากขนาด
ของรูรับแสงก็ยิ่งแคบลงครับซึ่งจะทําให้ภาพมืดลงด้วย (เช่น F/5.6 จะมีรูรับ
แสงทีแ่ คบกว่า F1.4) ซึง่ รูรบั แสงจะเป็นส่วนทีท่ าํ ให้ภาพเกิดความชัดลึก-ชัด
ตื้น (ภาพที่เห็นความชัดทั่วภาพเป็นบริเวณกว้าง เรียกว่าภาพชัดลึก และ
ภาพที่เราคุนเคยในคําพูดหน้าชัดหลังเบลอหรือชัดในบางส่วน เรียกว่าภาพ
ชัดตื้น) หลักการก็ คือถ้าเราใช้รูรับแสงที่กว้าง (F น้อยๆ) ภาพที่ได้ก็จะเกิด
ความชัดตืน้ และทางกลับกันถ้าเราใช้รรู บั แสงทีแ่ คบ (F สูงขึน้ ) ภาพทีไ่ ด้กจ็ ะ
เกิดความชัดลึก เราลองมาดูตวั อย่างภาพที่ 2 เพือ่ ความเข้าใจกันดีกว่าครับ

ตัวอย่างภาพที่ 1
จากภาพด้านซ้ายผมเปิดพัดลม
เบอร์เดียวกันทั้ง 3 ภาพ แต่จะ
เห็นความแตกต่างพอสมควร
ภาพแรกผมตั้งชัตเตอร์ที่ 1/60
ซึ่งอาจจะเห็นว่าพัดลมนั้นหมุน
ปกติตามที่มองเห็น ส่วนในภาพ
ที่ 2 ผมลองตั้งชัตเตอร์ให้สูงขึ้น
ไปที่ 1/250 ซึ่งจากภาพจะเห็น
ว่าการตั้งค่านี้สามารถหยุดการ
เคลื่อนไหวได้ช่วงหนึ่ง และเพื่อ
ให้เห็นได้ถึงความชัดเจนมาก
ขึ้น ผมจึงตั้งชัตเตอร์ให้สูงขึ้นถึง
1/1000 ซึง่ เห็นได้ถงึ การหยุดการ
เคลือ่ นไหวของพัดลมทีผ่ มเปิดอยู่
ได้อย่างชัดเจน (จะเห็นว่าการ
ปรับตัง้ ค่าชัตเตอร์ทสี่ งู ขึน้ จะมีผล
ต่อการเคลื่อนไหวของภาพ และ
แสงที่ผ่านเข้าไปในกล้องได้น้อย
ลง ก็จะทําให้ภาพนั้นมืดลงด้วย)

3. ค่า ISO
ค่า ISO เป็นการกําหนดความไวแสงให้กับกล้องซึ่งจะเป็นตัวเลข 100
400 600 (แล้วแต่กล้องแต่ละรุ่น) ง่ายๆ ก็คือ ยิ่งค่า ISO มากก็จะได้ความไว
แสงที่สูงขึ้น (ภาพจะสว่างขึ้น) ISO จะใช้ประโยชน์ได้ในที่แสงน้อยซึ่งทําให้
ภาพนั้นสว่างขึ้น และการใช้ควบคู่กับ ความเร็วชัดเตอร์/ค่ารูรับแสง เมื่อการ
ปรับตั้งค่าดังกล่าวทําให้แสงน้อยลงเราก็สามารถใช้ ISO ช่วยได้ เราลองมา
ดูตัวอย่างภาพที่ 3 กันครับ
จะเห็นได้วา่ พืน้ ฐานการปรับค่ากล้องทัง้ 3 นี้ จะมีเรือ่ งของแสงมาเกีย่ วข้อง

กันทั้งสิ้น ซึ่งเราต้องใช้ร่วมกันโดยเริ่มแรกผมแนะนําให้เรากําหนดความไว
ชัตเตอร์และรูรับแสงสําหรับภาพที่เราต้องการก่อนครับ และค่อยใช้ ISO
มากําหนดแสงในกรณีที่แสงไม่พอ อาจจะงงหรือไม่เข้าใจกันบ้างสําหรับผู้
ที่กําลังเรียนรู้แต่ทุกอย่างอยู่ที่การศึกษาและการฝึกฝนเป็นหลักครับ แล้ว
อย่าลืมนําภาพสวยๆ มาให้ผมดูนะครับ
สุดท้ายนี้ถ้าผมมีโอกาสอีก ครั้งหน้าผมจะพาไปเก็บภาพสถานที่ต่างๆ
ในเมืองไทยกันครับ และผมก็จะให้เทคนิคการถ่ายภาพของผมไปด้วย และ
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ตัวอย่างภาพที่ 2
จากภาพดังกล่าวจะเรียงลําดับของ
ความชัดตื้นไปชัดลึก ภาพแรกผม
ตัง้ เป็นรูรบั แสงกว้างที่ 2.8 จะเห็นว่า
ตุก๊ ตาสุนขั ข้างหลังนัน้ จะเกิดความ
เบลอมากซึง่ ภาพลักษณะนีจ้ ะเรียก
ว่าชัดตื้นเหมาะสําหรับถ่ายภาพ
บุคคลหรือภาพที่ต้องการให้สิ่งใด
สิ่งหนึ่งเด่นขึ้นมา ในภาพที่ 2 ผม
ปรับรูรับแสงให้แคบลงไปที่ 5.6
ทําให้ตุ๊กตาสุนัขนั้นเกิดความชัด
ตื้นน้อยลง (เริ่มที่จะชัดลึก) และ
ภาพที่ 3 ผมเปิดรูรับแสงให้แคบ
ลงอีกทําให้มองเห็นความชัดของ
ตุ๊กตาสุนัขที่เพิ่มขึ้นที่เรียกว่าภาพ
ชัดลึก อย่างไรก็ตามจะเห็นได้ว่า
ภาพนั้นจะมืดลงตามขนาดของรู
รับแสงที่เราใช้ (ยิ่งขนาดรูรับแสง
แคบลงภาพก็ยงิ่ มืดลงตามไปด้วย)

ตัวอย่างภาพที่ 3
จากภาพผมปรับค่าของ ISO เป็น
2000 500 และ 100 ตามลําดับ (ค่า
ความไวชัตเตอร์และรูรับแสงเท่า
เดิม) จะเห็นได้ถึงความแตกต่าง
ภาพแรกจะเห็นว่าภาพนั้นสว่าง
มากเนื่องจากผมปรับ ISO สูงถึง
2000 ภาพที่ 2 ผมกําหนดความไว
แสงให้พอดีกบั ภาพที่ 500 และภาพ
ที่ 3 ความไวแสงที่ต่ําทําให้ภาพที่
ได้มดื ลงอย่างชัดเจน (เมือ่ เราใช้คา่
ISO สูงเท่าไหร่คณ
ุ ภาพของภาพที่
ได้ ก็จะลดลงด้วย จะเกิดภาพทีไ่ ม่
เนียนมีจุดรบกวนที่เรียกว่า Noise
แต่ในบางกรณีภาพบางภาพก็อาจ
จะเกิดการสร้างสรรค์ค์จากการมี
Noise ได้)

ถ้าผู้ใดสงสัยปัญหาต่าง ๆ หรือสนใจติดตามผลงาน สอบถามผมได้ครับที่ http ://
facebook.com/badmintonchorus หรือ E-mail : ream-chorus@hotmail.com

โครงการสอนดนตรีไทย
สนับสนุนโดย สถานเอกอัครราชทูตไทย
ณ กรุงเบอร์ลิน

สอนดนตรีไทย (ขิมและระนาดเอก)
โดยคุณครูสุรีรัตนา จํานงค์สาร(ครูเก่ง)
จากโรงเรียนดนตรีบ้านเก่งขิม
25-29 มีนาคม 2556
อาคารวิลล่า สถานเอกอัครราชทูต
ณ กรุงเบอร์ลิน
เวลา 09.00-16.00 น.
สอนรอบละ 3 ชั่วโมง จํานวน 2 รอบ
1. ระหว่างเวลา 09.00-12.00 น.
2. ระหว่างเวลา 13.00-16.00 น.
ติดต่อลงชื่อร่วมกิจกรรมที่
โทร: 030/7948 1101
อีเมล์: general@thaiembassy.de
...........
30 มีนาคม – 3 เมษายน 2556
สมาคมเพื่อนไทยในพาเดอร์บอร์น
Baan Thai Kulturhaus
Borchener Str. 2C
33098 Paderborn , Tel. 052511428992
เวลา 09.00-16.00 น.
สอนรอบละ 3 ชั่วโมง จํานวน 2 รอบ
1. ระหว่างเวลา 09.00-12.00 น.
2. ระหว่างเวลา 13.00-16.00 น.
ติดต่อลงชื่อร่วมกิจกรรมที่
โทร: 030/7948 1101
อีเมล์: general@thaiembassy.de
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เมื่อหญิงไทยจะไปบาหเรน
...อย่าไปทํางานในต่างประเทศ โดยคิดเพียงว่า “ไปตายเอาดาบหน้า” เพราะท่าน
จะไม่ได้ตายจริงๆ แต่จะมีชีวิตที่แม้อยากตายก็ยังตายไม่ได้...

ย้อนไปเมือ่ ประมาณ 5-6 ปีทผี่ า่ นมา (พ.ศ. 2549 – 2550)
ขณะที่ผู้เขียนปฏิบัติราชการอยู่ที่กองคุ้มครองและดูแลผล
ประโยชน์คนไทยในต่างประเทศ กรมการกงสุล กระทรวง
การต่างประเทศ ครั้งแรกที่ได้ยินว่าผู้หญิงไทยชอบเดิน
ทางไปแสวงหาโอกาสกันที่บาห์เรน ผู้เขียนรู้สึกงงและเต็ม
ไปด้วยความสงสัยมากว่า ไปกันทําไม บาห์เรนเป็นอะไร
ที่ผู้เขียนนึกไม่ออกเลยว่าประเทศนี้จะมีลักษณะหรือคนใน
ประเทศจะเป็นอย่างไร รูเ้ พียงว่า เป็นประเทศหนึง่ ในภูมภิ าค
ตะวันออกกลาง ซึง่ แน่นอนตะวันออกกลางก็หมายถึงประเทศ
มุสลิม กระแสหญิงไทยเดินทางไปแสวงโชคเพิม่ มากขึน้ เทีย่ ว
บินไทย-บาห์เรนของสายการบินกัลฟ์แอร์ มีผโู้ ดยสารเต็มเกือบ
ทุกเที่ยวบิน (ประมาณ 200 – 250 คน) หญิงไทยสามารถ
เดินทางเข้าประเทศบาห์เรนโดยไม่ตอ้ งขอวีซา่ เนือ่ งจากไทย
และบาห์เรนมีความตกลงระหว่างกันเรือ่ งยกเว้นการตรวจลง
ตราประเภทท่องเทีย่ ว โดยสามารถพํานักในไทย/บาห์เรนได้
30 วัน และส่วนใหญ่คนไทยก็มกั จะลักลอบอยูใ่ นบาห์เรนต่อ
จนเกินกําหนดวีซ่า บางรายอยู่เกินเป็นปีๆ ทางการบาห์เรน
ก็พยายามจับกุมหญิงไทยทีล่ กั ลอบอยูอ่ ย่างผิดกฎหมายอยู่
บ่อย ๆ เมื่อจับกุมได้ก็แจ้งสถานทูตไทยให้ช่วยเหลือส่งตัว
กลับประเทศไทย ซึ่งหญิงไทยเหล่านี้ส่วนใหญ่ติดค้างค่า
ปรับโทษฐานที่อยู่เกินกําหนดคนละไม่ต่ํากว่า 5 หมื่นบาท
บางรายอยู่เป็น 2-3 ปี ติดหนี้ค่าวีซ่ามากกว่า 3 แสนบาท
ทําให้รัฐบาลไทยต้องร่วมกับทางการบาห์เรนแก้ไขปัญหา
อย่างเร่งด่วน โดยได้ขอพระราชทานอภัยโทษจากกษัตริย์
บาห์เรน เปิดโอกาสให้หญิงไทยเดินทางกลับประเทศไทยได้
โดยไม่ต้องจ่ายค่าปรับวีซ่า ผู้เขียนจึงได้มีโอกาสเดินทาง
ไปช่วยงานที่สถานทูตไทยเพื่อช่วยเหลือดําเนินการในการ

ส่งตัวหญิงไทยในบาห์เรนจํานวนมากกว่า 3,000 คน กลับ
ประเทศไทย ภายในกําหนดระยะเวลา 3 เดือน
ประสบการณ์แรกของการไปช่วยงานที่สถานทูตไทยที่
บาห์เรนนั้น ผู้เขียนยังจําได้ดี เนื่องจากผู้เขียนต้องเดินทาง
คนเดียว ไม่มีผู้บังคับบัญชาหรือเพื่อนร่วมงานจากกระทรวง
การต่างประเทศร่วมเดินทางไปด้วย และยังไม่ต้องเข้าพบ
ท่านทูตเมือ่ เดินทางไปถึง ผูเ้ ขียนจึงเลือกทีจ่ ะแต่งกายง่ายๆ
สบายๆ ด้วยเสือ้ และกางเกงยีนส์สซี ดี เฉกเช่นหญิงไทยทัว่ ไป
แต่มันคงดูเหมือนหญิงไทยทั่วไปมากกว่าจะเป็นข้าราชการ
พนักงานคนไทยทีเ่ คาน์เตอร์เช็คอินของสายการบินกัลฟ์แอร์
ณ สนามบินสุวรรณภูมิ จึงได้มีท่าทางแปลกๆ กับผู้เขียน
และได้หันไปสอบถามหัวหน้าพนักงานด้วยเสียงที่ไม่เบาว่า
“ผู้หญิงคนนี้จะเดินทางไปบาห์เรนคนเดียว” เป็นคําพูดที่สื่อ
ให้เข้าใจได้ไม่ยากว่า ผูพ้ ดู มีทศั นคติตอ่ หญิงไทยอย่างไร ซึง่
หัวหน้าพนักงานคนนัน้ เมือ่ เห็นหนังสือเดินทางของผูเ้ ขียน ซึง่
ถือหนังสือเดินทางทูต ก็รีบเดินเข้ามาขอโทษผู้เขียน ซึ่งส่วน
ตัวก็ไม่ได้ติดใจอะไร แค่รู้สึกว่าขนาดคนไทยด้วยกันยังมอง
เราแบบนี้ แล้วชาวต่างชาติหรือชาวบาห์เรนทีเ่ รากําลังจะเดิน
ทางไปล่ะ จะรู้สึกว่าหญิงไทยนั้นด้อยค่าขนาดไหน
จากวันแรกที่เดินทางถึงบาห์เรนจนกระทั่งวันเดินทาง
กลับ ผู้เขียนได้พูดคุยเชิงสัมภาษณ์กับหญิงไทยที่เดินทาง
มาแสวงหาโอกาสและอยู่เกินกําหนดวีซ่าไม่ต่ํากว่า 300 คน
ทุกคนมีเรื่องราวชีวิตที่ใกล้เคียงกันมาก คือ หญิงไทยส่วน
ใหญ่มกั เดินทางมาด้วยความหวังและต้องการโอกาสในชีวติ
เมือ่ อยูเ่ มืองไทยก็ตอ้ งทํางานหนักตามสถานบริการต่างๆ เพือ่
หาเงินเลี้ยงครอบครัว พอมีพวกนายหน้ามาชักชวนให้เดิน
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โดย หมูติดมันส์

ทางมาทํางานที่บาห์เรน พร้อมวาดวิมานในอากาศให้หญิง
ไทยเหล่านี้ฝัน เช่น สกุลเงินของบาห์เรน 1 ดีนาร์บาห์เรน
เท่ากับ 97 บาท ถ้ามาทํางานที่ประเทศนี้ทํางานแต่ละครั้ง
ละจะได้เงิน 20-30 ดีนาร์บาห์เรน คืนนึงได้ลูกค้า 3-4 คน
เดือนนึงก็ได้เงินเป็นกอบเป็นกํา รายได้เป็นแสนๆ หญิง
ไทยส่วนใหญ่ก็อยากจะลองเสี่ยงโชคจึงตัดสินใจเดินทาง
เข้ามาทํางานที่บาห์เรน โดยยอมที่จะจ่ายค่านายหน้าคนละ
ไม่ต่ํากว่า 2 แสนบาท แต่เมื่อเดินทางมาถึงบาห์เรนกลับ
พบความจริงว่า งานที่นายหน้าว่าดี มีลูกค้ามากนั้น แท้จริง
แล้ว แทบไม่มลี กู ค้าหรือมีนอ้ ยมาก เฉพาะวันหยุดเท่านัน้ จึง
จะมีลูกค้า และต้องจ่ายค่าครองชีพ ได้แก่ ค่าเช่าบ้าน ค่า
อาหาร ค่าเครื่องแต่งกาย เครื่องสําอาง ค่าเข้าสถานที่ต่างๆ
ฯลฯ ซึ่งมีอัตราที่สูงมากตามค่าสกุลเงิน ทําให้หญิงไทยยิ่ง
อยู่นาน ยิ่งทํางาน ยิ่งก่อให้เกิดหนี้สิน เงินที่หามาได้ก็ต้อง
จ่ายไปกับค่าใช้จา่ ยเพือ่ ประทังชีพ จะกลับเมืองไทยก็กลับไม่
ได้ เพราะติดหนีน้ ายหน้าทีพ่ ามา ทํางานเก็บเงินมาเป็นปีๆ ยัง
ไม่สามารถเก็บเงินก้อนได้ดังที่เคยวาดฝัน เมื่อจะกลับเมือง
ไทยก็ไม่รวู้ า่ จะกลับไปทํางานอะไรให้ได้เงินมาพอใช้หนีส้ นิ ที่
ยืมมาจ่ายค่านายหน้า และอีกมากมาย ที่หญิงไทยเหล่านี้
ต้องแบกรับภาระและจํายอมต่อไป และมีหญิงไทยบางรายก็
พยายามเข้ามาหลอกลวงเจ้าหน้าทีว่ า่ ถูกหลอกให้มาทํางาน
เพือ่ หวังจะได้รบั การช่วยเหลือส่งตัวกลับประเทศไทยจากทาง

ราชการโดยไม่ตอ้ งเสียค่าใช้จา่ ย ซึง่ สถานทูตไทยต้องแจ้งหญิงไทยทราบว่าเงินทีน่ าํ มาช่วย
เหลือคนไทยในต่างประเทศนั้นเป็นเงินทดรองราชการ ซึ่งสามารถให้ยืมได้ แต่ต้องนํามาใช้
คืนภายหลัง เพื่อทางการไทยจะสามารถนําเงินไปช่วยเหลือคนไทยที่ตกทุกข์ได้ยากคนอื่นๆ
ในประเทศต่างๆ ต่อไป ภาพเหล่านี้วนเวียนเหมือนวงกลมที่เริ่มต้นและจบลงในลักษณะ
คล้ายคลึงกันเสมอ หญิงไทยยังคงแสวงหาโอกาสในหลากหลายประเทศ แต่ไม่มีใครบอก
ใครได้ว่า ผู้ใดจะโชคดีมีความสุขดังที่วาดฝันไว้ เช่นหญิงไทยบางคน ซึ่งอาจเป็นหนึ่งในพัน
คนทีส่ ามารถหลุดรอดจากวงเวียนแห่งความทุกข์นไี้ ด้ และมีชวี ติ ทีส่ ขุ สบายในบัน้ ปลาย แต่
น้องๆ พี่ๆ เหล่านี้ส่วนใหญ่ตัดสินใจที่จะแสวงหาโอกาสมาตลอดชีวิต โดยไม่คิดให้รอบคอบ
และถี่ถ้วนก่อนการตัดสินใจ
ดังนั้น หากหญิงไทยคนใดที่ต้องการจะไปแสวงโชคโดยการเดินทางไปทํางานในต่าง
ประเทศ ลองเปรียบเทียบข้อดีขอ้ ด้อย เปลีย่ นวิธคี ดิ เปลีย่ นมุมมองในชีวติ หลายคนสามารถ
จะมีความสุขกับสิง่ ทีม่ แี ละสิง่ ทีเ่ ป็นได้ในประเทศไทย โดยไม่จาํ เป็นต้องแสวงหาโอกาสในต่าง
ประเทศ และอาจรอดพ้นจากการตกเป็นเหยือ่ จากการถูกชักจูงให้ไปทํางานบริการทางเพศใน
ต่างประเทศ แต่หากยังยืนยันว่า การไปแสวงหาโอกาสในต่างประเทศเป็นสิง่ ทีน่ า่ ลองแล้ว ก็
ควรตรวจสอบข้อมูลการไปทํางานในต่างประเทศ การใช้ชวี ติ ค่าครองชีพ ตลอดจนข้อมูลภูมิ
อากาศ เศรษฐกิจต่างๆ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน
หรือ กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ หรือ จากเว๊บไซด์ต่างๆ ซึ่งในโลกออนไลน์มี
ข้อมูลมากมายให้ค้นคว้า จนแน่ใจก่อนตัดสินในเดินทางไปทํางานในต่างประเทศ อย่าไป
ทํางานในต่างประเทศ โดยคิดเพียงว่า “ไปตายเอาดาบหน้า” เพราะท่านจะไม่ได้ตายจริงๆ
แต่จะมีชีวิตที่แม้อยากตายก็ยังตายไม่ได้ ต้องทํางานเป็นหนูปั่นจักรชดใช้หนี้ไปจนชั่วชีวิต
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ปนผิวสาวใหขาวปลอดภัย

ภาพประกอบจาก www.kapook.com

“ระวัง! สารอันตรายจากครีมหนาขาว อาจทําใหหนาเปนดางขาวถาวรและไตพัง”
“ความขาว” ได้กลายเป็นหนึ่งในความฝันของสาวๆ ทุกคนว่าอยากมีผิวที่กระจ่างใสดุจ
ดาราเกาหลีทมี่ าแรงในขณะนี้ ทัง้ ๆ ทีก่ อ่ นหน้านีค้ วามขาว หรือไม่ขาวนัน้ อาจจะไม่ใช่ประเด็น
หลักในการดูแลผิวพรรณเลย ดังนั้น นพ.ปิยะวงศ์ เศรษฐวงศ์ (หมอ BOND) แพทย์ผู้
ดูแลผิวพรรณประจําสกรีนดอร์ คลินิก (Skeyndor Clinic) จึงมาไขข้อข้องใจให้สาว ๆ มี
ผิวกระจ่างใสอย่างปลอดภัย
ผิวสวยจากธรรมชาติ ธรรมชาตินั้นได้สร้างสมดุลให้กับร่างกายมนุษย์แล้ว สารเม็ดสี
หรือ เมลาโนไซต์ (Melanocyte) เป็นหนึ่งในเกราะปกป้องผิวจากรังสียูวีซึ่งเป็นสาเหตุของ
โรคมะเร็งผิวหนัง พบมากในชาวฝรั่งผิวขาว (Caucasian) แต่ผิวสาวชาวไทย (Mongoloid)
อย่างพวกเราไม่ค่อยพบโรคมะเร็งผิวหนัง เนื่องจากธรรมชาติได้สร้างสมดุลสีผิวให้เข้มเพื่อ
รับมือกับพลังงานจากดวงอาทิตย์ที่จะมาทําลายผิว เพราะธรรมชาติของชาวไทยดํารงชีวิต
อยู่แถบเส้นศูนย์สูตร ซึ่งได้รับแสงแดดอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยอยู่แล้ว แต่สําหรับสาวไทยที่
อาศัยอยูต่ า่ งแดน การทีม่ ผี วิ สีนา้ํ ผึง้ ก็เป็นเสน่หท์ ี่มตี อ่ สายตาฝรัง่ ตาน้าํ ข้าวอยูแ่ ล้ว ดังนัน้ จึง
ไม่ใช่เรื่องน่าอายที่เราจะยืดอกภาคภูมิใจในสีผิวเนียนงดงามขนาดที่สาวฝรั่งยังอดอิจฉาไม่
ได้ แต่ถา้ ท่านทําลายเกราะคุม้ กันทีธ่ รรมชาติสร้างให้ ท่านอาจจะมีความเสีย่ งทีจ่ ะเกิดมะเร็ง
ผิวหนัง และผิวหนังไหม้จากแสงแดดได้มากขึ้น ผลที่ตามมานั้นอาจจะไม่คุ้มกับความขาว
ชั่วคราว เพราะหลังจากยาสลายเม็ดสีหมดฤทธิ์ ผิวของท่านจะกลับมาสู่สภาพสีธรรมชาติ
ที่ท่านมี ผลที่ได้จึงอาจไม่คุ้มกับสิ่งที่ต้องแลกมา
ครีมหน้าขาวที่ไม่ได้มาตรฐาน แต่ขาวสะใจผู้ใช้ เพราะเห็นผลรวดเร็ว ขาวโอโม่
ขาวเว่อร์ ขาวไม่บันยะบันยัง ส่วนใหญ่จะประกอบไปด้วยสารเคมีที่เรียกว่า ไฮโดรควิโนน
(Hydroquinone) หรือ สารปรอท (Mercury) ซึ่งสารทั้งสองชนิดนี้สามารถทําให้ผิวของท่าน
ขาวสว่างได้อย่างรวดเร็วทันตาเห็น แต่ก็มีฤทธิ์ข้างเคียงที่เกิดโทษมากมายเช่นกัน โดยใน
ช่วงแรกๆ ที่ผิวของท่านได้สัมผัสกับครีมแสนวิเศษนี้ ตัวสารเคมีดังกล่าวจะไปทําลายเซลล์
เม็ดสีที่เป็นต้นกําเนิดของรอยด่างดําจากฝ้าและกระ หรือผิวที่ดําคล้ํา จึงทําให้สามารถส่อง
กระจกพิสูจน์กันจะๆ ไปได้เลยว่า ครีมนี้ขาวจริง! เด็ดจริง! แต่หารู้ไม่ว่า หลังจากที่สารเคมี
ดังกล่าวไปกัดทําลายเซลล์เม็ดสีแล้ว สารเคมีทั้งสองชนิดจะถูกดูดซึมเข้ากระแสเลือด และ
ส่งผลเสียตามมาอีกมากมาย
ผลข้างเคียงจากครีมหน้าขาว อาการข้างเคียงทีผ่ ใู้ ช้เห็นแล้วอยากจะกรีด๊ ดังๆ ออกมา
อย่างสิ้นหวังคือ ผิวหน้าของท่านจะยิ่งหมองคล้ํามากขึ้น และหมองคล้ําอย่างถาวร เพราะ
หลังจากที่สารเคมีทั้งสองไปทําลายเม็ดสีแล้ว ร่างกายของเราจะต๊กกะใจว่าเกิดอะไรขึ้น? มี
สิง่ แปลกปลอมเข้ามาทําลายเซลล์เม็ดสีของเรานีน่ า!!! ซึง่ เซลล์เม็ดสีของเรานัน้ เปรียบได้กบั
องครักษ์พทิ กั ษ์ผวิ ของท่านจากรังสียวู อี าํ มหิตทีแ่ ฝงตัวอยูท่ กุ หย่อมหญ้า หลังจากร่างกายเรา
ต๊กกะใจแล้ว ผิวหนังจะรีบผลิตกองทัพเม็ดสีขนึ้ มาอย่างมหาศาล เพือ่ ทดแทนกับเม็ดสีทโี่ ดน
สารเคมีดงั กล่าวทําลายไป ...เท่านัน้ ยังไม่พอ...สารเคมีทถี่ กู ดูดซึมเข้าไปในกระแสเลือดยังส่ง
ผลให้เกิดอัตราเสีย่ งต่อการเป็นโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวทีน่ างเอกซีรสี ส์ าวชาวเกาหลีชอบเป็น
กัน สารเคมีทั้งสองตัวนี้อันตรายขนาดที่ทางสหภาพยุโรปสั่งห้ามใส่สารเคมีทั้งสองในส่วน
ผสมของเครื่องสําอาง (ที่ถูกกฎหมาย) ทุกชนิด ตั้งแต่ปี 2001!!! นอกจากนี้สารปรอทปน
เปื้อนที่ทําให้หน้าเด้ง สิวฝ้าดีขึ้นอย่างรวดเร็ว แต่มันจะสะสมในร่างกาย ทําให้หน้าเป็นด่าง
ขาวถาวร กลายเป็นคนมีผิวแพ้ง่าย ไวต่อแสง และทําลายไต
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ข้อแนะนํา ควรเลือกซือ้ เครือ่ งสําอางทีผ่ ลิตอย่างได้มาตรฐาน และผ่าน
การพิสูจน์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ว่าปราศจากสารเคมีที่อันตราย
โดยท่านสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หน่วยงานพิสูจน์สารเคมีของกรม
วิทยาศาสตร์ ทีจ่ ะประกาศออกมาอยูเ่ นืองๆ ว่าครีมยีห่ อ้ ใดได้มาตรฐานหรือ
ไม่ แต่หากเกิดกังขาจริงๆ ก็สามารถหาซื้อน้ํายาตรวจสอบสารไฮโดรควิโนน
หรือ สารปรอท ได้จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เช่นกัน
รูเ้ ท่าทันอันตรายจากการฉีดผิวขาว อีกหนึง่ ทางลัดทีก่ าํ ลังเป็นทีน่ ยิ ม
กันคือ การฉีดยาให้ผวิ ขาวใส ซึง่ เป็นทีน่ ยิ มกันมากทัง้ บรรดาสาวแท้และสาว
เทียม เพราะคนไข้สว่ นหนึง่ จะบอกความรูส้ กึ ระหว่างฉีดว่า “สัมผัสได้เลยค่ะ
ว่ายามันค่อยๆ เดินเข้าไปในเส้นเลือด แล้วไปฟอกสีทวั่ ทัง้ สรรพางค์กาย” ทัง้ ๆ
ที่ความรู้สึกนั้นมันเป็นเพียงแค่แรงตึงที่น้ําเกลือผสมตัวยาค่อยๆ เดินผ่าน
เส้นเลือด ทัง้ นีส้ ว่ นผสมของยาฉีดทีท่ าํ ให้ผวิ กระจ่างใสได้นนั้ มีอยูห่ ลายตัว แต่
สารที่ปลอดภัยและนํามาใช้อย่างแพร่หลายคือ กลูต้าไธโอน (Glutathione)
ซึง่ สารเคมีตวั นีค้ อ่ นข้างปลอดภัยหากใช้ในปริมาณและความเข้มข้นทีเ่ หมาะ
สม แต่ส่วนมากที่จะเป็นปัญหากันคือ คนไข้จะได้รับการฉีดยาเถื่อนที่ไม่ได้
คุณภาพ ยาที่ไม่ผ่านกระบวนการผลิตที่ปลอดเชื้อ ทําให้เกิดการติดเชื้อที่
เส้นเลือดดํา หรือในคนไข้บางท่านอาจโชคร้าย โดนฉีดยาที่มีแป้งโมเลกุล
ใหญ่ปนเปือ้ นมาระหว่างการผลิตไปอุดตันทีห่ วั ใจ ทําให้เกิดภาวะหัวใจวายได้
วิธีรักษาจุดด่างดํา ฝ้าและกระ หากจุดด่างดําบนใบหน้าโดดเด่นเกิน
ไปจนอยากจะกําจัดออก วิธที ปี่ ลอดภัยและได้ผลดีคอื การใช้พลังงานเลเซอร์
เข้าไปช่วยทําลายเม็ดสี โดยเทคโนโลยีพลังงานเลเซอร์มหี ลากหลายให้เลือก
หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ที่แพทย์ผิวหนังที่ท่าน
ไว้ใจ หรือสะดวกในการเดินทางไปรักษา เพราะการรักษานั้นอาจต้องใช้
เวลาในการรักษาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉลี่ยแล้วจะรับการรักษาด้วยพลังงาน
เลเซอร์สัปดาห์ละหนึ่งครั้ง และจะรักษาราว 6 ถึง 8 ครั้ง จึงจะเห็นผลที่น่า
พอใจ อย่างไรก็ตาม ไม่วา่ ท่านจะรับการรักษาด้วยเลเซอร์หรือไม่กต็ าม หนึง่
ในวิธปี อ้ งกันและรักษารอยด่างดํา ฝ้า กระ และริว้ รอยทีไ่ ม่พงึ ประสงค์ทดี่ ที สี่ ดุ
ในโลกคือ “การทาครีมกันแดดอย่างถูกต้อง” โดยควรใช้ครีมกันแดดที่มีค่า
SPF15 – 30 เพราะหากใช้ SPF ทีส่ งู กว่านี้ จะสามารถกระตุน้ ให้เกิดสิวขึน้ ได้
หัวใจที่สําคัญที่สุดในการทาครีมกันแดดคือ ต้องทาทั่วหน้าทุก 3 ชั่วโมง
เพราะสารเคมีในครีมกันแดดนั้น เมื่อบีบออกมาเจอกับอากาศแล้วจะคงตัว
อยู่ได้ราว 3 ชั่วโมงเท่านั้น สาวๆ หลายท่านทาครีมกันแดดตั้งแต่ 8 โมงเช้า
เพื่อหวังว่าจะกันแดดได้ทั้งวัน ...แต่ที่ไหนได้... เพียงนาฬิกาเดินเข้าเวลา 10
โมงเช้า ฤทธิ์เดชของสารกันแดดก็มลายหายสิ้นไปหมดเสียแล้ว ดังนั้นท่าน
จึงควรหันมาทาครีมกันแดดอย่างถูกต้อง เพราะจะเป็นการป้องกันริ้วรอย
ที่ไม่พึงประสงค์ และจุดด่างดําได้ดีที่สุด เพียงท่านทาครีมกันแดดอย่างถูก
ต้อง ด้วยวิธีง่ายๆ เพียงเท่านี้ก็จะช่วยทําให้เรือนกายของท่านขาวกระจ่าง
อย่างประหยัด ปลอดภัย และสวยใสไม่กลัวแดดอีกต่อไป
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แพทย์ผดู้ แู ลผิวพรรณประจําสกรีนดอร์ คลินกิ (Skeyndor
Clinic) เซ็นทรัล พระรามเก้า
แพทย์อาสาสมัครผู้ดูแลรักษาโรคทั่วไปในชุมชน
แพทย์วชิ าการประจํา ส.ส.ส. (สํานักงานกองทุนสนับสนุน
การสร้างเสริมสุขภาพ)
แพทย์พธิ กี รร่วมในรายการโทรทัศน์ “เค้าว่ากันว่า” ทาง
Workpoint TV
แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Certificate of Dermal Filler, Amsterdam, Netherland
Certificate of TR Lift, Bangkok
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กิจกรรมลูกรัก
โดย แม่ลิซ่า

ความสุขเล็กๆ ที่ยิ่งใหญของคนปลูกแตงกวา
เมื่อต้นฤดูใบไม้ผลิที่ผ่านมา คนตัวเล็กอยากปลูกผัก แม่เลยพาไปเลือกซื้อเมล็ดผัก เธอ
จ่ายค่าเมล็ดผักด้วย
เงินค่าขนมของตัวเอง กว่าจะเลือกเมล็ดผักได้ก็ใช้เวลานานเพราะอยากปลูกผักหลาย
ชนิด แต่ในที่สุดก็เลือกได้เมล็ดแตงกวาเพราะคนปลูกผักชอบกินแตงกวาสดๆ
ได้เมล็ดแตงกวาแล้วก็นาํ มาเพาะในจาน ซ่อนเมล็ดแตงกวาไว้ใต้สาํ ลี เฝ้ารดน้าํ และเปิด
ดูเมล็ดแตงกวาทุกวัน บางวันก็รดน้ําเยอะจนแม่หวั่นๆ ว่าเมล็ดแตงกวาจะจมน้ําตาย แม่จึง
ต้องแอบเทน้ําในจานทิ้งไปบ้าง
ไม่นานนักเมล็ดแตงกวาก็มรี ากงอกและแตกใบให้เห็น 5 ต้น เจ้าตัวตืน่ เต้นดีใจมากมาย
พอใบเริม่ มีสเี ขียวเข้ม เธอก็นาํ ไปปลูกในกระถางกระดาษเล็กๆ สําหรับเพาะต้นอ่อน บอกว่า
จะแบ่งไปให้ปู่ 2 ต้น จะได้ปลูกแตงกวาแข่งกัน แตงกวาในกระถางน้อย แตกใบเติบใหญ่
แม่จึงให้ย้ายไปปลูกในกระถางยักษ์
บ้านเราไม่มีสวนเรามีแต่กระถางปูนขนาดใหญ่ แม่จัดพื้นที่ให้สําหรับดอกไม้และผัก
คนละมุม ต้นไม้จะได้ไม่ทะเลาะกัน แต่คนปลูกแตงกวาชอบทะเลาะกับต้นไม้อื่นๆ ไม่ให้
มาแย่งน้ําของแตงกวา เพราะเวลาแม่วานให้รดน้ําต้นไม้ เธอจะรดน้ําเยอะๆ ก็แต่เฉพาะ
แตงกวาเท่านั้น ส่วนต้นไม้อื่นๆ เธอรดน้ําผ่านๆ พอเป็นพิธี
แตงกวากําลังจะงาม โรงเรียนก็ปดิ เทอม เราวางแผนไปเทีย่ วเมืองไทย จึงไม่ได้อยูช่ นื่ ชม
แตงกวา
คนปลูกแตงกวาเป็นห่วงแตงกวายิง่ นัก กลัวแตงกวาจะเฉาตาย โชคดีทคี่ ณ
ุ ยายข้างบ้าน
รับอาสาดูแลต้นไม้ให้ คนปลูกแตงกวากําชับคุณยายว่า “ต้องรดน้ําแตงกวาเยอะๆ นะคะ”
คุณยายรับปากว่าจะดูแลแตงกวาให้เป็นอย่างดี
ไปเทีย่ วหลายอาทิตย์ แม่นกึ ว่าคนปลูกแตงกวาจะลืมแตงกวาไปแล้ว แต่เธอไม่ลมื เพราะ
พอกลับมาถึงบ้านก็รีบวิ่งไปดูแตงกวา สํารวจดูแตงกวาที่เติบใหญ่ เสร็จแล้วก็ตะโกนโหวก
แหวกอย่างดีใจ “แม่ๆ แตงกวาออกลูกใหญ่มาก” แตงกวาออกลูก 3 ลูก ใหญ่ประมาณข้อ
มือคนปลูก ลูกแตงกวาออกจะสูงวัยไปนิด สีออกจะเหลืองๆ แล้ว คุณยายที่ดูแลเตงกวาให้
ไม่เก็บแตงกวาไปกิน คงอยากให้คนปลูกแตงกวาได้เห็นผลงานของตนเอง
“เก็บลูกแตงกวากินได้หรือยังคะแม่?” เธอถามแบบไม่แน่ใจนัก พอแม่บอกว่าเก็บได้
แล้ว เธอก็รีบเก็บจากต้นทันที เสร็จแล้วก็นําไปล้างน้ํา แล้วก็กัดกินด้วยสีหน้าปลาบปลื้ม
แม่ได้รับเกียรติให้ชิมแตงกวาสูงวัยด้วย แตงกวาออกจะเหนียวๆ รสชาติสู้แตงกวา
เอ๊าะๆ ไม่ได้ แต่แม่ไม่ได้พูดอะไร เพราะตอนที่กินแตงกวา คนปลูกเธอบอกว่า “แตงกวา
ของหนูอร่อยที่สุดในโลก”
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เล่าสู่กันอ่าน

โดย ป้าวัลย์

ทัวรสุขภาพ

เชื่อว่าผู้อ่านหลายท่านคงรู้จักการไป Kur (คือ การไปรับการรักษา หรือบําบัด หรือฟื้นฟู) กันดีแต่ที่จะเล่าในตอนนี้คือประสบการณ์การไป Kur ใน
ประเทศอิตาลี เนื่องด้วยตัวเองและสามีมีปัญหาที่กระดูกสันหลัง เราจึงได้ไปพร้อมๆ กันทุกครั้งเมื่อแพทย์ออกใบรับรองให้ หลังจากคุยกับบริษัทประกัน
เรื่องการจ่ายเงินค่า Kur เราก็เริ่มหาสถานที่ ส่วนมากแพทย์ประจําตัวมักจะแนะนําที่ที่เหมาะกับโรคที่เราเป็นอยู่
หมอของเราเคยแนะนําให้ไปที่อิตาลีแถบเมือง Abano เราไปที่นั่นครั้งแรกเมื่อหลายปีก่อนโดยใช้บริการของเพื่อนที่ทํากิจการทัวร์ เวลานั้นเราไม่มี
ประสบการณ์เลย ที่ที่เพื่อนเขาแนะนําให้ดีพอใช้ และเราได้รู้จัก Fango (การแช่ หรือบตัวด้วยโคลน) ที่นั่นเป็นครั้งแรก การแช่น้ําแร่ทําให้เราดีขึ้นจนไม่รู้
สึกเจ็บปวดหลังไปนานทีเดียว
มาปีที่แล้วนี้อาการเริ่มจะไม่ค่อยดีอีก คงเป็นเพราะอายุมากขึ้น ทําให้ต้องดิ้นรนขอให้แพทย์ออกใบรับรองให้อีก
ครั้งนั้นเราเริ่มหาสถานที่และดูตามเว็บต่างๆ เพื่ออ่านประสบการณ์ของผู้ที่เคยไปที่โน่นที่นี่ จนได้ความรู้เพิ่มขึ้น และมาจบลงที่เมืองอีกเมืองหนึ่งใกล้ๆ
Abano Terme นั่นคือเมือง Montegrotto Terme เมืองแถบนี้จะเป็นสถานที่ที่มีน้ําแร่ และ Fango เป็นที่ที่คนรู้จักกันทั่วไปว่าเหมาะกับการมารักษาสุขภาพ
กัน เมืองนี้เป็นเมืองเล็กๆ สงบ ไม่พลุกพล่านเหมือน Abano โรงแรมที่เราพักมีพร้อมทุกอย่าง ทั้งการแช่โคลน (Fango) การแช่น้ําแร่ การนวด สระว่ายน้ํา
และมีแพทย์คอยดูแล
สิ่งที่เราประทับใจ คือการบริการอาหาร เราจองบริการแบบเต็ม (Vollpension) คืออาหารสามมื้อ ทุกอาทิตย์จะมีการจัดปาร์ตี้ข้างสระว่ายน้ํา มีปลา
ทะเลตัวยักษ์ และ เนื้อย่างทุกชนิด เรียกว่ากลับไปอ้วนพีทีเดียว อาทิตย์หนึ่งมีอาหารมื้อพิเศษสองวัน อีกวันเป็นกาลาดินเนอร์ ที่เรานั่งรอเขาเอาอาหารมา
เสิร์ฟ ครั้งนั้นปรากฏว่าโรคกระดูกดีขึ้นแต่โรคไขมันในเลือดตามมารบกวน แหะๆ
การไป Kur ที่อิตาลี เราจะไม่รู้สึกว่ามารักษาโรคอย่างโรงพยาบาลเลยแต่เหมือนการมาท่องเที่ยวพักผ่อนสุขภาพมากกว่า เราสามารถให้หมอกําหนด
ว่าจะนวดกี่ครั้ง แช่โคลนกี่ครั้ง หยุดวันไหน ทําวันไหนก็ได้ ไม่เคร่งครัด
สิ่งที่ได้ครั้งนั้นทําให้เรารู้จักการนวดแบบ Shiatsu เป็นการผสมผสานการนวดของญี่ปุ่นที่ได้นําการนวดแผนโบราณของจีนมาดัดแปลงซึ่งมีทั้งการกด
จุด การร่ายรําเพื่อออกกําลัง หมอนวดหญิงครั้งนั้นเป็นคนอิตาลี และมีอีกคนหนึ่งสอนการร่ายรําเพื่อออกกําลังกายท่าต่างๆ คล้ายกับจี้กงของจีน น่าสนใจ
มาก เขาจะนวดโดยการใช้อวัยวะต่างๆ เช่น ใช้ท่อนแขนน่องของหมอ และหัวแม่มือกดตามจุด แปลกไปจากนวดแผนไทยมาก เพราะไม่มีการดัดตัว และ
บางครั้งก็ใช้บอลหรือหินร้อนช่วยในการประคบ
การทํา Fango ที่นี่นับว่าเลื่องชื่อเพราะโคลนที่เขาใช้เป็นโคลนจากบ่อน้ําแร่และนํามาแช่ในบ่อร้อนอุณหภูมิสูงเพื่อไม่ให้มีเชื้อโรค เขาจะละเลงโคลน
บนเตียงที่ปูด้วยผ้าห่มและผ้าใบหนาๆ เราจะนอนลงบนโคลนแล้วถูกห่อเป็นมัมมี่ ร้อนมากจนเหงื่อตกเลยล่ะค่ะ แค่ผ่านไปสิบห้านาทีแต่รู้สึกเหมือนนาน
มาก ทั้งที่ก็มาจากเมืองร้อน แต่ไม่รู้อย่างไร กลับทนแทบไม่ไหว หลังจากนั้นก็จะล้างด้วยการฉีดน้ําที่ตัวเราจนโคลนออกหมด แล้วให้ลงแช่ในบ่อน้ําแร่ใน
ห้องเดียวกัน น้ําจะอุ่นสบายๆ มีลมปุดๆ ให้ไม่น่าเบื่อด้วย ตรงนี้ชอบมาก สบายจริงๆ แค่สิบนาทีเองแต่ออกมาตัวเบาเหมือนเกิดใหม่เลยล่ะค่ะ
ครั้งนั้นรู้สึกประทับใจมาก ปีนี้จึงขอแพทย์ไปอีก แต่เปลี่ยนโรงแรมเพราะอยากไปที่ใหม่ๆ และก็โชคดีมากที่พบที่ที่ดีกว่าที่เก่า การจัดการเป็นระเบียบ
ห้องพักสะอาด เปลี่ยนผ้าปูที่นอน ปลอกหมอนทุกวัน แต่เสียที่คนแยะกว่าที่เก่า เราจึงต้องทํา Fango แต่เช้าตีห้าครึ่ง หากคิดอีกด้านหนึ่งก็เป็นสิ่งที่ดีนะ
ทําให้เรามีเวลาในช่วงกลางวันยาวขึ้นเพราะตื่นแต่เช้า ปกติเป็นคนนอนดึกตื่นสายซื่งไม่ดีต่อสุขภาพเลย
ที่นี่เขาจะมีพยาบาลเดินดูเราทุกๆ ห้านาที คอยเช็ดเหงื่อให้ และจะถามทุกครั้งว่า „Tuttobene“ จนเราจําได้ขึ้นใจ หมายความว่า „สบายดีไหม“ เราจะ
ตอบอย่างไรดี ในเมื่อเราไม่สบายถึงได้มานี่ไงจ๊ะหากสบายดีจะมานอนให้ถามอยู่อย่างนี้เหรอจ๊ะ
การนอนแช่โคลนร้อนนี้ช่วยให้ร่างกายขับเหงื่อออกมาได้ดีมากเชียวล่ะ เขาจะใช้โคลนสองถังเทลงตรงด้านบนของเตียงที่ปูด้วยผ้าใบหนาๆ ด้านล่าง
สุดเขาปูผ้าสักหลาดและผ้าพลาสติกไว้ เมื่อโคลนมาถึงเจ้าหน้าที่จะเกลี่ยให้เป็นวงกลม แล้วให้เราลงนอน จากนั้นก็เอาโคลนบางส่วนพอกที่เข่า เท้า หัว
ไหล่แขน ตามแต่หมอจะสั่งและตามโรคของแต่ละคน แล้วก็เอาผ้าใบห่อเราไว้ ตามด้วยผ้าพลาสติกกับผ้าห่มสักหลาด เรียกว่าไม่ต้องหายใจกันเลย นอน
ไปจนสิบห้านาทีก็ขึ้นมาฉีดน้ําและแช่ในน้ําแร่เป็นอันจบกระบวนการ
ขัน้ ต่อไปก็เป็นนวดซึง่ ก็ตอ้ งแล้วแต่หมออีก ดีทเี่ ราใช้ประกันลุขภาพของบริษทั เอกชนจึงขอให้หมอสัง่ นวดพิเศษให้ และโชคดีทหี่ มอนวดของทีน่ มี่ คี วาม
สามารถมาก นอกจากนวด Shiatsu แล้วยังสามารถนวด Ayuraveda ซึ่งเป็นแบบอินเดียได้อีกด้วย เขาจะใช้หินภูเขาไฟแช่น้ําร้อนแล้วเอามาสอดตามจุด
สําคัญในร่างกาย จากนั้นก็ใช้น้ํามันที่ผสมกลิ่นหอมระเหยนวดตามแขน ขา ท้อง หน้า และหัวเพื่อคลายเส้นทั้งร่างกาย
อยากให้ลองหันมาดูแลสุขภาพกันบ้างนะคะ และหากจะวางแผนไปเที่ยวที่ไหนในครั้งหน้า ก็ลองพิจารณาการไปทัวร์ Kur สุขภาพกันดูบ้าง เพื่อจะได้
มีชีวิตยืนยาวกันอีกสักนิด ที่ที่เคยปวดเคยเจ็บก็จะได้ทุเลาลงบ้างไม่มากก็น้อย
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ศิลปะ

โดย Sabine Müller

Mixed Media Art I

Fantasie kennt keine Grenzen,
Farben erst recht nicht!
Liebe Interessenten der künstlerischen
Gestaltung,

1. Hintergrund

5. Collage Motive: überstrichen Detail

wie der Name schon sagt, werden bei dieser
Art Bilder zu gestalten verschiedene Techniken
und Materialien verwendet und in einem Bild
zusammengefügt. Der Fantasie sind dabei
keine Grenzen gesetzt. Im Wesenlichen setzt
sich das Bild aus drei Elementen zusammen:
der Gestaltung des Hindergrundes, der
Motivgestaltung und der Ausgestaltung und
dem Betonen von Details. Eine Möglichkeit
möchte ich Ihnen heute vorstellen.
Materialliste: Leinwand oder Malpappe,
Acrylfarben, Pinsel, Klebstoff, alte Zeitschriften
oder einfach schöne Papiere, Filzstifte mit
dünnen Spitzen und Metallicmaler.

2. Hintergrund: Ausschnitt

3. fertiger Hintergrund

6. Ausgestaltung Bild mit Farben
und Stiften

7. Ausgestaltung: Vogel

Gestaltung des Hintergrundes
Mit der Gestaltung des Hintergrundes gibt man
dem Bild eine Farbrichtung. Dabei mischt man
Acrylfarben in eher hellen Farbtönen und verdünnt
sie. Alternativ und auch ergänzend können
andere flüssige Farben wie Aquarellfarben
und Seidenmalfarben verwendet werden. Mit
einem Schwämmchen wird dazu die Farbe
großzügig und reichlich auf die Leinwand
aufgetragen. Durch Aufstreuen von grobem
Salz in die noch nasse Farbe entstehen nach
dem vollständigen Trocknen reizvolle Effekte.
Bitte für die weitere Arbeit noch etwas von
den angemischten Farben zurückbehalten.

4. Collage Motive aufgeklebt

8. Ausgestaltung: Ausschnitt

Motivgestaltung durch Collage
Sammeln Sie ansprechende Motive z.B. in alten
Zeitschriften, alten Büchern, Schriftstücken,
Fotografien oder Geschenkpapieren.
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โครงการสงเสริมการสื่อสาร
ระหวางครอบครัวและเพื่อน
วันที่ 31 มีนาคม – 1 เมษายน 2556
เวลา 09.30-15.30 น.
สถานที่จัดอบรบ อาคารวิลล่า
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน

9. fertiges Bild

In der heutigen Arbeit wird außerdem eine
Kopie eines Textes in thailändischer Sprache
und dessen deutscher Übersetzung verwendet.
Die Schriftstücke dienen einzig gestalterischen
Zwecken, aber natürlich hat man die Möglichkeit
gezielt Inhalte bzw. persönliche Botschaften
in ein Bild einzuarbeiten.
Die gefunden Motive werden großzügig
ausgerissen oder ausgeschnitten. Gerissene
Kanten ergeben sanftere Übergänge und
lassen sich später harmonischer in das Bild
einfügen. Nun arrangiert man die Motive auf dem
Hintergrund und klebt sie mit Alleskleber auf.
Achten Sie dabei besonders auf die Ränder!

die Bilder am Besten mit einem Fön. Nach
jeder Schicht können mit einen dünnen Stift
wichtige Kontieren nachgezogen werden.
Sie bleiben dadurch deutlicher sichtbar und
Unwichtiges verschwindet.
Ausgestaltung:
Jetzt kommt, wie ich finde, der spannendste
Teil der Arbeit.
Mit einem Pinsel und Acrylfarbe malen wir
nun flächige Motive aus, wie Sie z.B. an
den Steinböcken sehen können. Linien und
Konturen werden mit feinen Filzstiften und
Metallic-Malern ausgestaltet. Flächen werden
durch Schraffur lebendig. Werden Sie mutig,
erweitern Sie die Motive, fügen Sie grafische
Formen hinzu und verbinden Sie die Elemente.
Gerade dadurch verändert sich das Bild erneut
und bekommt seinen ganz eigenen Charakter.

Lasieren des Bildes
Lasieren bedeutet beim Malen mit Aquarellfarben,
dass man eine transparente Farbschicht über
eine bereits getrocknete Farbschicht malt. Für
die neue Farbschicht muss die Aquarellfarbe
stark genug mit Wasser verdünnt sein. Nur so
entsteht der gewünschte Transparenzeffekt.
Die Farbe, über die man lasieren will, muss Viel Spass beim Ausprobieren, Mixen und
dabei jedoch getrocknet sein. Nur so verhindert Kombinieren
man, dass sich die beiden Farbaufträge
miteinander direkt (nass) vermischen.Wenn Eure Sabine
man so ungeduldig ist wie ich, trocknet man

อบรมโดยคุณครูอังคณา มาศรังสรรค์ (ครู
ณา) ผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมความสัมพันธ์
ในครอบครัวและความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลใน
สังคม และเป็นผู้ได้รับรางวัลสุดยอด 5 ไอเดีย
ประเทศไทย เมื่อปี 2553 จากการนําเสนอไอ
เดีย “เปลี่ยนคนร้ายให้กลายเป็นคนดี”
การอบรมมุง่ จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผรู้ ว่ มอบรม
ได้เข้าใจตนเองและเข้าใจแนวคิดของบุคคลรอบ
ข้าง เพื่อให้เกิดความเข้าใจและปรับทัศนคติที่มี
ต่อกันให้ดียิ่งขึ้น
การอบรมวันที่ 31 มีนาคม 2556 เน้นการส่ง
เสริมความสัมพันธ์และการส่งเสริมการสื่อสาร
ระหว่างบุคคลคนในครอบครัว
การอบรมวันที่ 1 เมษายน 2556 เน้นการ
ปรับตัวเข้ากับเพื่อน สังคมใหม่ และการวางเป้า
หมายด้านอาชีพการงาน
ติดต่อลงชื่อร่วมกิจกรรมที่
โทร: 030/7948 1101
อีเมล์: general@thaiembassy.de
เชิญร่วมอบรมวิปัสสนากรรมฐาน
6-7 เมษายน 2556 เวลา 09.30-15.00 น.
อบรมโดยหลวงพ่อชาญชัย อธิปัญโญ (รวิ
รังสิมา) ผูซ้ งึ่ ได้รบั นิมนต์ให้เขียนบทความธรรมะ
ลงนิตยสาร Secret เป็นประจํา และเขียนหนังสือ
ธรรมะ เช่น “กรรมใดใครก่อ” “บัญชีบญ
ุ ดอกเบีย้
บาป” “จริงเหนือความเป็นจริง” “พาใจไปพบ
สุข” นิพพานทีน่ เี่ ดีย๋ วนี”้ และ”บันไดสู”่ นิพพาน”
ติดต่อลงชื่อร่วมกิจกรรมที่
โทร: 030/7948 1101
อีเมล์: general@thaiembassy.de
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DIY

โดย ภัทธิรา หาญสกุล

พับผาพันคอเปนดอกกุหลาบ
เวลาที่เราจะให้ของขวัญใครสักคน ถ้าเป็นผู้หญิงเรามักจะนึกถึงการให้ผ้าพันคอ
สวย ๆ สักผืนใช่ไหมค่ะ แต่เราจะทํายังไงให้ผ้าพันคอธรรมดาของเรากลายเป็นดอก
กุหลาบแสนสวยที่เมื่อใครเห็นก็ต้องชอบในความสวยงาม
วันนี้เราจะมาแปลงร่างให้ผ้าพันคอกลายเป็นดอกกุหลาบพร้อมส่งมอบความสุข
ให้ผู้รับกันค่ะ

1

2

3

4

5

6

7

8

ภาพ 1 พับทบผ้าพันคอให้เหลือแค่ครึ่ง
เดียว ตลอดทั้งผืน
ภาพ 2 ม้วนปลายผ้าด้านหนึง่ เพือ่ ทําเป็นใจ
กลางดอกกุหลาบ

ภาพ 3 ตั้งด้านที่เป็นมุมกึ่งกลางผ้าขึ้นมา
เพื่อเริ่มพับ
ภาพ 4 มือขวาจับผ้าจากทางด้านล่าง

ภาพ 5 แล้วพับทบผ้าไปทางด้านเข้าหาตัวเอง
ภาพ 6 รวบผ้าไว้ที่ฐานดอก(ที่มือซ้ายจับ
อยู่) หมุนดอก(ทวนเข็มนาฬิกา)ให้เกิด
เป็นกลีบดอก

ภาพ 7 หมุนดอก(ทวนเข็มนาฬิกา)ให้เกิด
เป็นกลีบดอก จากนั้นก็เริ่มทําวิธีเดิมคือ
จับผ้าด้านล่าง
ภาพ 8-11 พับทบไปข้างหลังเข้าหาตัวเอง
รวบผ้าไว้ที่ฐานดอก แล้วหมุนเพื่อเป็นก
ลีบดอก ทําไปเรือ่ ยๆ จนกว่าจะหมดความ
ยาวของผ้า
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ห้องครัว

โดย ป้าวัลย์

9

ไส้อั่วเชียงใหม่

10

11

แค่นเี้ ราก็ได้ผา้ พันคอดอกกุหลาบแล้ว
ค่ะ จะจับใส่กล่องหรือใส่ตะกร้าก็น่ารัก
น่าใช้ไปหมด
นอกจากนั้นเรายังเอาวิธีการพับนี้ไป
ใช้กับใบเตยหรือริบบิ้นได้เหมือนกันนะ
คะ ..ลองทําดูค่ะ

คําว่า อัว่ เป็นภาษาไทยภาคเหนือ หมายถึง แทรกหรือยัดไว้ตรงกลาง ไส้อวั่ จึงหมาย
ถึงไส้ที่มีการนําสิ่งของยัดไว้ การทําไส้อั่ว นิยมใช้ไส้หมูและเนื้อหมู การทําไส้อั่วของคน
เหนือเป็นวิธีการถนอมอาหารวิธีหนึ่ง เพื่อสามารถเก็บอาหารไว้รับประทานได้นานขึ้น
คือประมาณ 1-2 วัน แต่ถ้าเก็บไว้ในที่เย็น หรือปัจจุบัน มีการบรรจุถุงแบบสูญญากาศ
ก็เก็บไว้ได้นานมากยิ่งขึ้น การทําให้ไส้อั่วสุก จะใช้วิธีปิ้ง หรือทอดก็ได้
ส่วนผสม
เนื้อหมูบด
มันหมูหั่นเป็นลูกเต๋าเล็ก
ไส้หมู
ใบมะกรูด
ผักชีซอย
ต้นหอมซอย

1
100
300
10
2
2

กิโลกรัม
กรัม
กรัม
ใบ
ช้อนโต๊ะ
ช้อนโต๊ะ

เครื่องแกง
พริกแห้ง
ข่าหั่น
ตะไคร้ซอย
หอมแดง
กระเทียม
กะปิ
เกลือ
ขมิ้นซอย

10
1
2
10
10
2
1
1

เม็ด
ช้อนโต๊ะ
ช้อนโต๊ะ
หัว
กลีบ
ช้อนโต๊ะ
ช้อนชา
ช้อนชา

วิธีทํา
1. โขลกเครื่องแกงรวมกันให้ละเอียด
2. ล้างไส้หมูให้สะอาด โดยใส่น้ําลงในไส้ แล้วกลับด้านในออกมาด้านนอก นําไปแช่
น้ําใส่เกลือ ประมาณ 10 นาที แล้วกลับด้านนอกออกเหมือนเดิม
3. ใส่เครื่องแกงลงคลุกเคล้ากับเนื้อหมูบดให้เข้ากัน
4. ใส่ผักชีต้นหอมซอย ใบมะกรูดซอย คลุกเคล้าให้เข้ากัน
5. นําหมูท่ีคลุกเคล้าเรียบร้อยแล้ว มากรอกใส่ไส้หมู โดยใช้กรวยช่วยในการกรอก
หมูใส่ไส้
6. เมื่อกรอกไส้จนเต็มแล้ว มัดปากไส้
7. นําไส้อั่วที่ได้มาย่างไฟอ่อนๆ จนสุกเหลืองทั่ว ประมาณ 45 นาที
ขณะที่นําไส้อั่วย่างไฟ ให้ใช้ไม้จิ้มเพื่อระบายอากาศ เพื่อไม่ให้ไส้แตก ย่างกับ
ถ่านไม้ ไส้อั่วจะมีกลิ่นหอมชวนรับประทาน
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SKI ALPIN สกี อาลพีน ตอนที่ 2
ขณะทีเ่ ขียนต้นฉบับนี้ ฤกษ์ดหี มิ ะตกข้างนอก
ขาวโพลน ได้บรรยากาศจัง ฉบับที่แล้วได้บอก
กล่าวเรือ่ ง การหาสถานทีไ่ ปเล่นสกี เพือ่ นร่วมทาง
เครือ่ งแต่งกาย การขึน้ ลิฟท์ ตอนนีเ้ รามารูจ้ กั แผ่น
สกีกนั เถอะ แผ่นกระดานเล่นสกีมรี ปู ร่างเรียวยาว
คอดตรงกลาง ปลายข้างหน้าจะโค้งขึ้นเพื่อกันไม่
ให้แผ่นสกีปกั กับหิมะ ข้างบนแผ่นสกีตรงกลางจะ
มีตัวล็อครองเท้าสกีให้ติดแน่นกับแผ่นสกี กว้าง
ยาวตามความใหญ่ของเท้า ตัวสกี พื้นสกีจะเป็น
พลาสติกอัดแข็งอย่างดี ขอบทั้งสองข้างจะเป็น
เหล็ก ถ้าเช่ามาเล่น ทางร้านเขาจะทําให้หมดคือ
แว๊กซ์สกี Skiwax ให้เรียบร้อย และลับขอบสกีให้
คม Skikante schärfen ถ้ามีสกีของตัวเองจะไป
จ้างที่ร้านทําให้ หรือจะทําเองที่บ้านอย่างผู้เขียน
ก็ได้ คือหาซื้อแว๊กซ์มา หาเตารีดเก่าๆมาถูแว๊กซ์
กับพืน้ สกีจะทําให้พน้ื มันเพือ่ ช่วยรักษาพืน้ สกีและ
ช่วยให้ลนื่ ไหลบนพืน้ หิมะได้ดี การลับขอบสกีกใ็ ช้
เครือ่ งลับมีดนีแ่ หละ ขอบสกีสาํ คัญมากเลยสําหรับ
ผูท้ เี่ ล่น เพราะถ้าขอบสกีคมจะช่วยให้การเล่น การ
หักมุม การเบรค มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ความยาว
ของสกีและไม้ค้ําสกีต้องดูที่ความสูงของตัวเอง
ด้วย ร้านเช่าและผู้ขายสกีจะแนะนําให้ รองเท้า
สกีทําจากพลาสติกอัดแข็งข้างนอก ส่วนข้างใน

บุนุ่มอย่างหนากันกระแทก ควรสูงถึงเกือบถึง
เข่าเพื่อปกป้องข้อเท้าและหน้าแข้ง เอาล่ะพร้อม
แล้วขอกระซิบบอกนิดหนึ่ง จากประสบการณ์นะ
1. การเล่นสกีควรรูจ้ กั สุขภาพร่างกายของตัวเอง
ด้วย แข้งขา ปอด หัวใจ ต้องพร้อม ไม่กลัว
ความสูง ถ้าเป็นไปได้ควรมีการเตรียมพร้อม
ร่างกาย เช่นก่อนจะไปเล่นสกี ก็ไปวิง่ ไปเดิน
เร็ว ขับจักรยาน เล่นยิม เป็นการเตรียมพร้อม
ร่างกายล่วงหน้า
2. เล่นครั้งแรก ไม่ต้องอาย จงอย่าคิดว่าใคร
กําลังมองฉันอยู่ จะล้มกี่ครั้งก็ไม่ต้องอาย
ท่อง ”ไม่มีใครรู้จักช้านฮ่าๆ”
3. เมื่อ”ตัดสินใจ” ขึ้นเขามาเล่นสกีแล้วต้อง
อดทนหน่อยนะทูนหัว เจ็บปวดนะแน่ๆอยู่
แล้ว เดี๋ยวก็หาย เล่นเป็นแล้วจะรู้ว่ามันสนุก
จริงๆนา (ปลอบใจตัวเองไว้นะ)
4. เวลาล้มอย่าตกใจจนเกินเหตุ ปล่อยให้ลื่น
ไหล ตัง้ สติ เวลาลุกขึน้ ให้ใช้ไม้คา้ํ พยุงตัว กด
ขอบสกีกับหิมะแล้วค่อยๆ ยันตัวยืน ลองอีก
อย่าท้อ ห้าม ถอดสกีออกจากรองเท้าเด็ดขาด
เพราะอาจจะทําให้สกีลน่ื ไหลลงไปข้างล่างได้
จําสีข่ อ้ นีไ้ ด้แล้ว ก็มาเรียนรูเ้ รือ่ งเส้นทางสกีกนั
นะ เส้นทางเล่นสกีแบ่งออกเป็นสามโซน
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กีฬา

โดย หลิวลู่ลม

1. โซนสีฟา้ เข้ม-น้าํ เงิน Blaue Piste คือทางลาด
นิดๆ แบบไม่ชนั สําหรับผูห้ ดั เล่นใหม่ หรือผูท้ ี่
ชอบเล่นแบบชิลๆ เรื่อยมาเรียงๆ ไม่โลดโผน
2. เส้นทางสีแดง Rote Piste เป็นทางที่ชันขึ้น
มาอีกหน่อย ผู้ที่เล่นเส้นทางนี้ควรจะเล่นสกี
เป็นแล้ว คือพอทีจ่ ะรูจ้ กั การเบรคและการโค้ง
3. เส้นทางสีดํา Schwarze Piste คือเส้นทางที่
ชัน 70 – 80 เปอร์เซ็น ผู้ที่จะเล่นในเส้นทาง
ชันควรเป็นผู้ที่เล่นจนชํานาญแล้ว
การเล่นครัง้ แรกควรมีครูแนะนํา ทําให้มพี นื้ ฐาน
และเทคนิคในการเล่นทีด่ .ี .สกีอาลพีนคือการยืนอยู่
บนแผ่นสกี มีไม้คา้ํ แล้วลืน่ ไถลจากข้างบนมาสูข่ า้ ง
ล่าง (แต่ไม่ใช่พุ่งตรงลงมานะ) คือจะโค้งซ้ายโค้ง
ขวา Slalom อันดับแรกตรวจสอบว่ารองเท้าแน่นไป
ไหม(ปรับได้) ตรวจดูลอ็ ครองเท้าทีย่ ดึ ติดกับแผ่นสกี
ว่าติดแน่นไหม (ลองขยับดู) ยืนตัวตรง แผ่นสกีให้
ขนานกับเส้นทางสกี ปรับความสมดุลของร่างกาย
Gleichgewicht Halten การเริ่มเล่นแล้วแต่ความ
ถนัดจะเริม่ ด้านไหน จากซ้ายหรือขวาก่อนก็ได้ ถ้า
เริม่ ”ซ้ายก่อน” ก็ให้ขา้ งซ้ายของลําตัวขนานกับเส้น
ทางสกีที่จะลงไป เท้าทั้งสองข้างขนานกันคือเท้า
ซ้ายจะอยูด่ า้ นล่าง เท้าขวาจะอยูด่ า้ นบน เอียงเข่า

ทั้งสองออกลงไปทางซ้าย โดยกดขอบแผ่นสกีกับ
หิมะ อย่าเกร็ง ย่อเข่านิดๆ ใช้ไม้คา้ํ ยันเฉียงให้ไถล
Gleiten ลงไปข้างหน้าตรงไปก่อนแล้ว แล้วเฉียง
ลงนิดๆ ขยับหัวสกีเตรียมเบรคเป็นรูปตัว V ไปข้าง
หน้า กดดันขอบสกีเข้ามาข้างในเหมือนการหนีบ
ขาแล้วยืดเข่ายืดลําตัวเตรียมหมุนตีโค้ง Drehen
เท้าขวายกขึ้นนิดแล้วบิดกลับตัว เจียนมุมหันเห
สกี Kanten พอโค้งแล้วตอนนี้เท้าขวาจะอยู่ด้าน
ล่างให้งอเข่ากดขอบสกีมาทางขวา ไถลลื่นลงมา
ทําแบบนีว้ นกลับไปกลับมาจนลงมาถึงปลายทาง
การกดดันขอบสกีและการยืดเข่ายืดตัว Belasten
& Entlasten (ตามภาษาสกี) เวลาไถลแล่นลง
มา ตาต้องมองเส้นทางสกีด้วยนะ หูและประสาท
สัมผัสควร ตื่นตัว กับผู้คนที่เล่นสกีทั้งหลายด้วย
เพราะผู้เล่นสกีบนเขามีมากมาย การหยุดให้เขา
ไปก่อน หรือหลีกทางถ้าเขากําลังแล่นลงมาด้วย
ความเร็ว การเบรคหรือหลบเลีย่ งให้ทนั ท่วงที ถ้ามี
ใครจะมาชนเราหรือเราจะไปชนใคร (เจ็บนะ) ถ้ามี
การหยุดยืนพัก อย่าไปหยุดยืนขวางทางตรงกลาง
เส้นทางสกี ควรหาทีห่ ยุดยืนริมขวาของเส้นทางจะ
ดีที่สุด เวลาแล่นลงเขาควรระมัดระวัง เพราะเส้น
ทางหิมะบางช่วงจะขรุขระไม่เรียบและบางช่วงอาจ
จะมีนา้ํ แข็ง ซึง่ ต้องใช้เทคนิคในการหลีกเลีย่ งและ

การลืน่ ไถลหันเหให้ดี ถ้าพิชติ จุดนีไ้ ด้ โอย..ลืน่ ไหล
โลดแล่น มันส์แบบไม่ติดขัดจริงๆ ขอให้สนุกกับ
การเล่นสกีในครัง้ ต่อไปนะคะ ถ้าเล่นเป็นแล้ว การ
ขึน้ ไปเล่นสกีกบั ครอบครัวหรือกับเพือ่ นๆแต่ละครัง้
จะมีความสุขและสนุกจริงๆ กับอากาศบริสทุ ธิ์ บน
เทือกเขาสูงทีข่ าวโพลนสุดสวย มีสมาธิ ฝึกกําลังใจ
กําลังกาย กระชับความสัมพันธ์กับครอบครัวและ
เพือ่ นฝูงทีไ่ ปด้วยกัน ตอนเย็นจะล้อมวงเล่นเกมส์
ดืม่ คุยใกล้ชดิ กัน เปิดโลกทัศน์ใหม่ให้คนไทยอย่าง
เราๆ มีความภูมใิ จและมัน่ ใจในตัวเอง ได้เล่นกีฬา
ทีเ่ มืองไทยไม่มี สนุกกับการใช้ชวี ติ อยูใ่ นต่างแดน
ในหน้าหนาวนี้ยิ่งขึ้นไปอีก หนาวนี้หนาวหน้า มา
เล่นสกีกันเถอะ...
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เรื่องสั้น

โดย เพลงกระบี่

เรื่องสั้นๆ ในเหน็บหนาว แหงทรงจํา
ณ จุดเริ่มต้น..กับหนาวแรก
หญิงสาวเดินฝ่าเกล็ดหิมะที่โปรยปรายจากฟาก
ฟ้า เป็นสาย..พราวพร่าง
ละอองอันพิสุทธิ์ปลิดปลิวไปตามแรงลม...
งดงามในความเยียบเย็น
เกล็ดขาวเล็กๆ เหมือนปุยนุ่นปลิวมาติดบนเสื้อ
กันหนาวตัวหนา
บนผ้าพันคอ และบนหมวกที่สวมให้ไออุ่น
มือที่สวมถุงมือซุกอยู่ในกระเป๋าเสื้อ
ละอองหิมะบนตัวเธอนั้นเริ่มจะจับตัวหนาขึ้น..
หนาขึ้นทุกที
เธอก้มหน้าเดินต่อไป
คางชิดกับอกหลบละอองเย็น..
แต่ละอองอ่อนนุ่มนั้นยังโปรยปรายมาปะทะสอง
แก้ม เย็นยะเยือก..สะท้านไหว
หรือ..แท้ที่จริงหญิงสาวอาจก้มหน้าเพียงเพราะ
ขลาดเขลาเกินจะอวดใบหน้าตนเองกับใคร
ผู้คนเดินผ่านไปมากมาย
เสียงสนทนาดังไม่ขาดระยะ...
ชั่วขณะ..ที่หญิงสาวอยากได้ไออุ่นนอกเหนือไป
จากอาภรณ์หุ้มกาย..
ท่ามกลางคนแปลกหน้า..มีก็เพียงสองแขนที่ยก
ขึ้นมาโอบกอดตนเอง..
แม้จะไม่ได้ช่วยให้คลายจากหนาวนั้น..
แต่อย่างน้อยก็จะได้ไม่รู้สึกขัดเขิน..แปลกแยก
จนเกินไปนัก
ช่วงใดช่วงหนึ่งของก้าวย่าง เธอหยุดชะงักเท้า
เหมือนเงี่ยหูสดับสําเนียงเหล่านั้น..
อาจหวังจะได้ยินภาษาที่คุ้นเคย จากใครสัก
คน...เพื่อจะปลุกปลอบให้ใจอุ่น...
แม้เธอจะตั้งใจฟังสักเพียงใด..
สําเนียงรอบกายที่ได้ยิน
กลับไม่มีคําใดที่เธอเข้าใจความหมายเลยสัก
คําเดียว
คราวนั้นเองที่เธอตระหนัก..
“เธอคือคนแปลกหน้า” ของที่นี่อย่างแท้จริง....
************

กับความหนาว..ที่เริ่มคุ้นเคย

อีกคราในฤดูกาลอันหนาวเหน็บ วันนี้เป็นอีก
วันที่แดดจ้าส่องผ่านมาให้ไออุ่น หญิงชรายืนอยู่
หน้าบานประตูสขี าว เธอทําท่าลังเลก่อนจะยกมือ
ขึ้นเคาะประตูเบาๆ สักครู่ใหญ่ๆ ประตูสีขาวบาน
นัน้ ก็เปิดออก หญิงสาวท้องแก่ใกล้คลอดเดินออก
มาในชุดกันหนาวขนาดใหญ่กว่าตัว ร่างของเธอดู
อุ้ยอ้ายและอวบอ้วนผิดธรรมดา เธอสวมรองเท้า
ที่เตรียมออกจากบ้าน ในมือถือหมวกและถุงมือ
“สวัสดี ฉันมาเร็วเกินไปหรือเปล่า?“ หญิงชรา
ทักทายหญิงสาวก่อนเอ่ยปากถาม
“ไม่หรอก มาก่อนเวลานิดหน่อยเท่านั้นเอง
พอดีฉันอยู่ในห้องน้ําเลยมาเปิดประตูช้า ขอโทษ
ที เราไปกันเถอะ”
ทั้งคู่เดินไปที่ประตูทางออกของตึก ก่อนที่จะ
ก้าวเท้าเดินออกไปบนถนนทีม่ หี มิ ะขาวโพลนเกาะ
หนา หญิงชรายืน่ มือมาจับแขนหญิงสาว และเดิน
ไปด้วยกันด้วยท่าทางทีแ่ ยกไม่ออกว่าใครประคอง
ใคร ต่างก้าวเดินด้วยความระมัดระวังเพราะหิมะ
ทีเ่ กาะถนนเริม่ ละลาย จึงอาจทําให้ลนื่ ล้มได้งา่ ย ๆ
ทัง้ คูม่ งุ่ หน้าตรงไปในสวนสาธารณะทีอ่ ยูไ่ ม่ไกลนัก
เป็นเช่นนี้ทุก ๆ บ่าย ในวันที่หนาวเหน็บ แต่แดด
จ้า หญิงชราย้ํากับหญิงสาวว่า “เธอต้องเดินออก
กําลังกายมาก ๆ จะได้ไม่ปวดหลัง คนใกล้คลอด
ปวดหลังเกือบทุกคน”
เมือ่ เดินออกกําลังกายกันพอประมาณ ก็จะหา
ที่นั่งพัก นั่งคุยกัน เล่าเรื่องราวของแต่ละคนสู่กัน
ฟัง บางครัง้ ก็สง่ เสียงหัวเราะกันคิกคัก เหมือนสาว
วัยรุ่นที่เล่าความลับสู่กันฟัง แมัวัยจะแตกต่างกัน
หลายปี แต่หญิงชรากับหญิงสาวดูเหมือนจะไม่ได้
รู้สึกถึงช่องว่างแห่งวัย
บนดินแดนแปลกใหม่แห่งนี้ หญิงชราวัย 72 ปี
คือเพือ่ นบ้านคนแรกของหญิงสาว แรกเริม่ ต่างพูด
คุยกันด้วยภาษามือ ภาษากาย พยายามอธิบายสิง่
ทีต่ นต้องการสือ่ สารด้วยคําพูดทีต่ า่ งพอจะนึกออก
ในภาษาทีอ่ กี ฝ่ายเข้าใจ ทําท่าทางประกอบ หรือแม้
กระทัง่ การวาดภาพให้กนั ดู หญิงชราทีไ่ ม่เคยเดิน
ทางไปสัมผัสโลกตะวันออกด้วยประสบการณ์จริง
มีเพียงคําบอกเล่าและเรือ่ งราวจากหนังสือ เธอจึง
มีคาํ ถามมากมายทีอ่ ยากรู้ ทัง้ เรือ่ งของวัฒนธรรม
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เรื่องสั้น

โดย เพลงกระบี่

ประเพณี ผูค้ น อาหารการกิน ยามหญิงสาวเล่าเรือ่ ง
ราวจากดินแดนทีเ่ ธอจากมาให้หญิงชราฟัง เธอมัก
จะตั้งใจฟัง และตั้งคําถามต่างๆ อย่างสนใจเสมอ
จวบจนทารกน้อยออกมาลืมตาดูโลก หญิง
ชราจึงเข้ามามีบทบาท ใกล้ชิดกับเด็กหญิงตัว
น้อย ช่วยดูแลทารกน้อยอย่างเต็มอกเต็มใจ จน
เสมือนหลานแท้ๆ คนหนึ่ง หญิงสาวเองได้เรียนรู้
อะไรมากมายจากหญิงชรา เธอสอนให้หญิงสาว
รู้จักวิธีการทําอาหารเด็ก สอนทําอาหารพื้นเมือง
ทําขนม สอนเรื่องการปลูกต้นไม้ดอกไม้ในสวน
สอนเรือ่ งวัฒนธรรมประเพณี ในทางกลับกันหญิง
สาวก็สอนหญิงชราให้รู้จักใช้เครื่องคอมพิวเตอร์
พิมพ์จดหมาย คอยช่วยงานเล็กๆ น้อยๆ ในบ้าน
ในสวน อาสาไปซือ้ ของให้ ช่วยดูแลบ้านยามหญิง
ชราไม่อยู่บ้าน หญิงสาวรู้สึกเหมือนหญิงชราเป็น
ญาติผใู้ หญ่ และหญิงชราคงรูส้ กึ เสมือนเธอเป็นลูก
เป็นหลานเช่นกัน นับเป็นโชคมหาศาลสําหรับคน
บนแผ่นดินอื่น ที่ได้พบเจอคนที่พร้อมจะเป็นมิตร
และช่วยเหลืออย่างจริงใจเช่นนี้

หนาวทีห่ า้ กับการจากลา บนเส้นทาง
ที่ต้องก้าวเดิน

หิมะยังคงโปรยปรายลงไม่ขาดสาย อากาศ
เย็นยะเยือก แต่เด็กหญิงตัวน้อยในชุดกันหนาว
ตัวหนา สวมถุงมือ หมวกสีสดใส คงไม่รู้สึกอะไร
กับอากาศที่หนาวเย็น เพราะยังคงสนุกสนานกับ
การวิ่งไปรอบๆ สวนหลังบ้าน และอ้าปากแลบ
ลิ้นไล่งับหิมะที่โปรยปรายลงมา แถมยังส่งเสียง
หัวเราะคิกคักชอบใจยามที่หิมะเย็นโปรยมากระ
ทบลงบนผิวหน้า
หญิงสาวและหญิงชรายืนถือถ้วยกาแฟ มองเด็ก
หญิงจากหน้าต่างบานยาว ของห้องนั่งเล่น อย่าง
เงียบๆ ดูเหมือนต่างจะมีรอยยิ้มนิดๆ บนใบหน้า
“ฉันมีเรือ่ งจะบอกเธอ” หญิงสาว เอ่ยปากเบาๆ
อย่างไม่เต็มใจนัก หญิงชราเบือนสายตามามอง
หน้าหญิงสาวตรง ๆ สายตาเต็มไปด้วยคําถาม
หญิงสาวกลืนน้ําลายเหนียว ๆ ลงคอก่อนจะเอ่ย
ต่อด้วยน้ําเสียงเบาๆ เช่นเดิม
“พ่อเขาได้งานใหม่ทตี่ า่ งประเทศแล้ว เราต้อง
ย้ายบ้านกันเร็วกว่าทีค่ ดิ ” แล้วหญิงสาวก็นงิ่ เงียบ

หญิงชรามองหญิงสาวนิง่ นาน ไม่มคี าํ พูดใดๆ
เอ่ยออกมาแม้แต่คาํ เดียว สักครูเ่ ธอก็หนั ไปมองเด็ก
หญิงตัวน้อยที่เล่นหิมะอยู่ในสวน เด็กหญิงหยุด
วิ่งไล่งับหิมะแล้ว แต่หันมานั่งลงกับพื้นพยายาม
จะปั้นตุ๊กตาหิมะแทน หญิงชรามองนิ่งอยู่เช่นนั้น
เนิ่นนาน ก่อนจะถอนหายใจยาวๆ แล้วเดินไปที่
โต๊ะเตี้ยๆ ที่วางอยู่หน้าเก้าอี้รับแขก
“ฉันกลับแล้วนะ” น้ําเสียงนั้นสั่นเครือ หญิง
สาวหันไปมองจึงทันได้เห็นว่ามือที่วางถ้วยกาแฟ
ลงบนโต๊ะนั้นสั่นเล็กน้อย
หลายอาทิตย์ที่หญิงสาวยุ่งกับการย้ายบ้าน
หญิงชราจะมารับเด็กหญิงตัวน้อยไปอยูด่ ว้ ย ช่วย
ดูแลเด็กหญิงตัวน้อยอย่างดี อาบน้ําให้ บางวันก็
พาไปซื้อของ ไปเดินเล่น ยิ่งใกล้วันจากลา หญิง
ชรายิ่งพูดกับหญิงสาวน้อยลง
กระทั่งวันจากลามาถึง หญิงสาวพาเด็กหญิง
ไปกดกริง่ ประตูหน้าบ้านหญิงชรา กดอยูห่ ลายครัง้
ก็ไม่มใี ครเปิดประตูรบั หญิงสาวโทรศัพท์เข้าบ้าน
หญิงชราเหมือนจะตรวจสอบให้แน่ใจว่าหญิงชรา
อยูใ่ นบ้าน ไม่มคี นรับโทรศัพท์ หญิงสาวได้แต่เดิน
ไปเดินมาด้วยความรู้สึกประหลาด เธอรู้ว่าหญิง
ชราตัง้ ใจไม่อยูร่ า่ํ ลากัน เธอตัง้ ใจหลบหน้า เธอเฝ้า
เดินไปกดกริง่ หลายรอบ จนบ่ายคล้อย หญิงสาวจึง
จําใจจูงเด็กหญิงตัวน้อยเดินไปขึ้นรถที่จอดรออยู่
ระหว่างเดินทางหญิงสาวพยายามติดต่อหญิง
ชราหลายครั้ง แต่ยังคงมีแต่ความเงียบเช่นเคย
สุดท้ายเธอจึงฝากข้อความร่ําลาไว้ในโทรศัพท์
ด้วยน้ําเสียงสั่นเครือ รวมทั้งคําตัดพ้อต่อว่า ด้วย
ความน้อยอกน้อยใจ
เมื่ออาทิตย์แห่งความวุ่นวายผ่านไป หญิง
สาวหยิบโปสการ์ดใบแรกมาเขียนข้อความสั้น ๆ
จ่าหน้าถึงหญิงชรา ยังคงไม่มีก็คําตอบใดๆ กลับ
มาเช่นเคย หญิงชราคงเลือกที่จะหายไปจากชีวิต
ของหญิงสาวเงียบๆ เช่นที่หญิงสาวเองกําลังเดิน
ห่างออกไปบนเส้นทางอื่น
ยังคงไม่มขี า่ วคราวใด ๆ จากหญิงชราส่งมาถึง
ตลอดระยะเวลาหลายเดือน จนล่วงเข้าฤดูหนาวอีก
ครา ในวันทีห่ มิ ะโปรยปราย จดหมายฉบับหนึง่ มา
นอนนิง่ เย็นเฉียบอยูใ่ นตูร้ บั จดหมาย เป็นจดหมาย
จากต่างแดนฉบับแรกที่มาถึงหญิงสาว เพียงแค่

เห็นลายมือของผูท้ สี่ ง่ มาถึง หญิงสาวก็รบี เปิดออก
อ่านด้วยหัวใจที่เริงร่า
“เธอคิดถึงผูห้ ญิงแก่ๆ อย่างฉันบ้างมัย๊ ? เกือบ
ปีแล้วซินะที่พวกเธอจากฉันไป ไปไกลเหลือเกิน
ตอนทีเ่ ธอบอกข่าว ฉันอยากให้มนั เป็นเพียงแค่เรือ่ ง
ตลกทีเ่ ธอล้อฉันเล่น ห้าปีเชียวนะทีเ่ ธอขโมยหัวใจ
ฉันไป เธอนําอะไรใหม่ๆ เข้ามาในชีวติ ฉันมากมาย
เธอคือแสงแดดอุน่ ในวันทีเ่ งียบเหงา ...มันเหมือน
ฝันร้ายที่รู้ว่าเธอกําลังจะจากไปง่ายๆ เช่นนั้น วัน
ที่พวกเธอเดินทางฉันออกจากบ้านตั้งแต่เช้า ไป
หลายๆ ที่ แล้วก็ไปนั่งอยู่ในสวนสาธารณะ ฉัน
นั่งร้องไห้อยู่นาน ไม่อยากกลับบ้าน ไม่อยากให้
เธอบอกลา ...ตอนเย็นทีฉ่ นั เดินกลับฉันยังภาวนา
ไปตลอดทางว่าขอให้มันไม่ใช่เรื่องจริง ขอให้เห็น
แสงไฟจากบ้านของเธอ ขอให้ได้ยินเสียงหัวเราะ
เล็กๆ จากในสวน แต่ความฝันก็คือความฝัน มัน
ไม่ได้เป็นจริงขึ้นมา ฉันใช้เวลานานกว่าจะเปิดฟัง
ข้อความในเครือ่ งรับโทรศัพท์ทเี่ ธอฝากไว้จนจบได้
และใช้เวลานานกว่าจะลุกมานัง่ เขียนจดหมายถึง
เธอได้ ขอโทษทีฉ่ นั ไม่ได้ตดิ ต่อพวกเธอเลย แต่เธอ
คงรู้ดีว่าทําไม ...ฉันจบแค่นี้ก่อน คิดถึงเหลือเกิน
อยากให้พวกเธอมาอยูต่ รงหน้าเหมือนเช่นวันก่อน”
จาก..หญิงแก่ๆ อดีตเพื่อนบ้านของเธอ
จดหมายนัน้ ยาวต่อไปถึงสามหน้ากระดาษ บาง
ช่วงเขียนวกไปวนมา หญิงสาวอ่านไปเช็ดน้าํ ตาไป
บางช่วงน้าํ ตากลบตาจนเธอมองตัวอักษรใด ๆ ไม่
เห็น หลังอ่านจดหมายจบลงดวงตาของหญิงสาว
แดงก่าํ เธอเงยหน้าขึน้ มารําพึงด้วยเสียงอันสัน่ พร่า
“รอให้หนาวนี้จากลา ฉันจะไปเยี่ยมเธอนะ”
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“ฝนที่เปนจริง ในดินแดนแหงความฝน” ตอนจบ
บันทึกการเดินทางทองเที่ยวเยอรมนี สวิตเซอรแลนด ออสเตรีย
ลีคเท็นสตายนและฝรั่งเศส 14 วัน
ÇÑ¹·Õè 3 µØÅÒ¤Á 2555 โบบิงเง็น(Bobingen)
และมึนเช่น(München)
วันนี้เรามุ่งหน้าไปยังแคว้นบาเยิร์น(บาวาเรีย)
บนทางด่วนมีรถวิ่งขวักไขว่ ก็ไม่น่าแปลกใจเลย
เพราะว่า วันที่ 3 ตุลาคมของทุก ๆ ปีเป็นวันสําคัญ
ของประเทศเยอรมนี คือเป็นวันรวมชาติของ
เยอรมนีตะวันตกกับตะวันออก ซึ่งถือเป็นวันชาติ
ของเยอรมนี และเป็นวันหยุดราชการ ผู้คนจึงพา
กันออกไปเที่ยวต่างจังหวัดกันมากมาย
เราเดินทางถึงโบบิงเง็น(Bobingen) ซึง่ นีนา่ เอ๋และ
คุณเยิรก์ (เจ้าของบ้านและไกด์ทอ้ งถิน่ ทีน่ า่ รัก)ได้รอ
คณะของเราอยู่แล้ว โปรแกรมของค่ําคืนนี้คือ ไป
ทําความรู้จัก ”ออคโตเบอร์เฟสต์” ซึ่งเป็นเทศกาล
ประจําปีของแคว้นบาเยิรน์ จัดขึน้ เป็นเวลา 16 วัน
ในเมืองมึนเช่น (มิวนิก) จะจัดขึน้ ตัง้ แต่ปลายเดือน
กันยายนถึงต้นเดือนตุลาคม ถือเป็นเทศกาลหนึง่ ที่
มีชอื่ เสียงทีส่ ดุ ในเยอรมนี และเป็นเทศกาลทีใ่ หญ่
ที่สุดของโลก ในงาน”ออคโตเบอร์เฟสต์” พวกเรา
ได้ลิ้มชิมรสอาหารท้องถิ่น อันมี เลเบอร์เคเซอร์
ไส้กรอกย่าง ขาหมูย่าง กะหล่ําปลีดอง สลัดมัน
ฝรั่ง เบียร์ และเบรเซล หลังจากได้รับประทาน
อาหารท้องถิ่นอย่างอิ่มอร่อยแล้ว พวกเราก็เดิน
ไปร่วมงาน”ออคโตเบอร์เฟสต์” ซึ่งใช้เวลาเดินกัน
นานโขอยู่ ผู้คนมากมาย เฮฮาสนุกสนานกัน ทั้ง
หญิงและชาย พวกเราเกรงว่า จะหลงทางกัน จึง
ร่วมใจกันใส่ที่คาดผมมีไฟระยิบระยับ กลายเป็น
ไฮไลท์ในงานไปอีกกลุ่มหนึ่ง ไม่น่าเชื่อว่า จะมี
ผู้คนมากมายเช่นนี้

(Trier) วันนี้ได้ไปเดินตลาดในเอาก์สบวร์ก มีผัก
ผลไม้ ดอกไม้ อาหารการกินและงานฝีมือน่ารัก
ๆ จําหน่าย พวกเราเดินชมตลาดอย่างมีความสุข
ÇÑ¹·Õè 5 µØÅÒ¤Á 2555 ลินเดา(Lindau)
ลินเดาเกาะขนาดเล็กทางตอนใต้ของประเทศ
เยอรมนี อยู่ริมฝั่งทะเลสาบคอนสทันซ์ เป็นเมือง
ท่องเที่ยวติดอันดับของยุโรป และที่ลินเดานี้ จะมี
การจัดประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบล (Foundation
Lindau Nobelprizewinners Meeting at Lake
Constance) เพื่อสร้างเครือข่ายระหว่างผู้ได้รับ
รางวัลโนเบลกับเยาวชนและนักวิทยาศาสตร์รุ่น
ใหม่ โดยเชิญผู้ได้รับรางวัล (Nobel Laureate)
นักศึกษาและนักวิจยั ทัว่ โลก เข้าร่วมการประชุมใน
ช่วงระหว่างปลายเดือนมิถุนายนถึงต้นกรกฎาคม
ของทุกปี

ÇÑ¹·Õè 6 µØÅÒ¤Á 2555 ประเทศลีคเท็นสทาย
น์(Liechtenstein)
เราเดินทางจากประเยอรมนีไปประเทศลีคเท็นส
ทายน์ โดยใช้เส้นทางจากเมืองคอนสทันซ์ ขับผ่าน
หมู่บ้านเล็ก ๆ ของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ไปทาง
เทือกเขาแซนทีส (Säntis) ถนนทางแคบ ๆ คดเคีย้ ว
เหมือนผ้าพับและเป็นเนินเขา ทิวทัศน์สองข้าง
ทางช่างงดงามเหลือเกิน ประเทศลีคเท็นสตายน์
(Liechtenstein) หรือชื่ออย่างเป็นทางการ ราชรัฐ
ลีคเท็นสทายน์ (Fürstentum Liechtenstein) เป็น
ประเทศเล็ก ๆ ที่ถูกห้อมล้อมด้วยภูเขา เราใช้เส้น
ทางเดินทางกลับเข้าประเทศเยอรมนี โดยผ่านทาง
ÇÑ¹·Õè 4 µØÅÒ¤Á 2555 ชมตลาดที่เมืองเอาก์ เมืองเฟลด์เคียร์ช ( Feldkirch) ในประเทศออสเตรีย
สบวร์ก (Augsburg)
ไปสูเ่ มืองเบเกรนซ์ (Bregenz) ซึง่ เป็นสถานทีท่ มี่ ชี อื่
เอาก์สบูร์กเป็นเมืองที่เก่าเป็นที่สองรองจากเทรีย เสียงในการจัดละครเวทีกลางน้ําที่ยิ่งใหญ่
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ท่องเที่ยวยุโรป

โดย ๗+๑ หญิง

ÇÑ¹·Õè 7 µØÅÒ¤Á 2555 โชนัค(Schonach)และ
ทริแบร์ก(Triberg)
วันนีฝ้ นตก แต่ไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อการท่องเทีย่ ว
ของพวกเราเลยสักนิด วันนี้เราเดินทางไปเขตป่า
ดํา(Schwarzwald) ได้ชมนาฬิกากุก๊ กูทใี่ หญ่ทสี่ ดุ
ในโลก ทีเ่ มืองโชนัค และได้ไปเยีย่ มพิพธิ ภัณฑ์วถิ ี
ชีวติ คนเยอรมันในสมัยก่อนทีอ่ าศัยอยูใ่ นเขตป่าดํา
โดยเฉพาะทีเ่ มืองทริแบร์ก (Schwarzwaldmuseum
in Triberg) ช่างน่าสนใจอย่างยิ่ง
ÇÑ¹·Õè 8 µØÅÒ¤Á 2555 ฟรายบวร์ก(Freiburg)
และ โคลมาร์(Colmar)ในประเทศฝรั่งเศส
ฟรายบวร์กได้ชื่อว่าเป็นเมืองมหาวิทยาลัยเก่าแก่
เมืองหนึ่งของเยอรมนี เป็นเมืองที่น่าเดินเที่ยวชม
เมืองหนึง่ โซนถนนคนเดินในตัวเมืองเป็นถนนปูดว้ ย
ก้อนหิน มีรา้ นอาหารและร้านค้าเล็ก ๆ เปิดบริการ
ในอาคารเก่า ๆ ตกแต่งแบบท้องถิน่ รอบตัวเมือง
มีรางระบายน้าํ และทีโ่ บสถ์ใหญ่ใจกลางเมืองเป็น
ตลาดนัดจําหน่ายผัก ผลไม้สด ๆ ของชาวสวน มี
เนยแข็งจากประเทศฝรัง่ เศส ฯลฯ ไม่ตอ้ งแปลกใจ
เลยที่เราจะได้ยินภาษาฝรั่งเศสปนภาษาเยอรมัน
ในเมืองฟรายบวร์ก ทัง้ นีเ้ ป็นเพราะว่า ฟรายบวร์ก
ตั้งอยู่ใกล้พรมแดนประเทศฝรั่งเศสนั่นเอง
จากฟรายบวร์กไปโคลมาร์ใช้เวลาประมาณเกือบ
สองชั่วโมง เส้นทางที่เราขับผ่านนั้น คนในยุโรป
เรียกกันว่า “เส้นทางไวน์ของเอสซาส ( Elsässische
Weinstraße)“ เนือ่ งจากเป็นเขตทีค่ นท้องถิน่ มีอาชีพ
หลักคือ ปลูกองุน่ สําหรับทําเหล้าไวน์ เหล้าไวน์ใน
เขตนีเ้ รียกกันว่า เอลเซสเซอร์ไวน์ (Elsässerwein)
ตลอดสองข้างทางของถนนเส้นนี้สามารถแวะชิม
ไวน์ได้ฟรี บางคนชิมจนเมา ขับรถต่อไปไม่ได้ก็
มี....พวกเราเดินทางถึงเมืองโคลมาร์ตอนพลบค่ํา
จึงรีบเช็คอินในโรงแรม แล้วออกไปเดินเที่ยวชม
ตัวเมืองก่อนที่จะมืด ได้ข้อมูลมาว่า โคลมาร์ ได้
รับสมญานามว่า “เวนิสน้อย” (Klein Venedig)
มีคลองอยู่รอบ ๆ ตัวเมืองเก่า อาคารบ้านเรือน
แบบฟาคแวร์กเฮ้าส์ (Fachwerkhaus) บอกได้
คําเดียวว่า สวยงามจริง ๆ
ที่โคลมาร์ พวกเราได้ลองกินอาหารท้องถิ่น ซึ่ง
รายการอาหารเป็นภาษาฝรัง่ เศส เลยใช้วธิ ดี ภู าพ
แล้วสัง่ อาหาร พออาหารตามสัง่ มาถึง ก็ถงึ บางอ้อ
...ขาหมูย่างและขาหมูอบ เครื่องเคียงเป็นกะหล่ํา
ขาวดองเปรี้ยวและมันฝรั่งต้ม อาหารคล้ายคลึง
กับอาหารทางแคว้นบาเยิรน์ เราสืบความได้วา่ โค
ลมาร์นนั้ เคยเป็นเมือง ๆ หนึง่ ของประเทศเยอรมนี
ดังนั้นอาหารการกินท้องถิ่นแบบต้นฉบับก็เป็น
อาหารเยอรมันนั่นเอง

ÇÑ¹·Õè 9 µØÅÒ¤Á 2555 ไฮเดลแบร์ก(Heidelberg)
มีคนพูดต่อ ๆ กันมาว่า “ฉันทําหัวใจของฉันหล่น
หายที่เมืองไฮเดลแบร์ก” ( Ich habe mein Herz
in Heidelberg verloren) ทําไมหรือ ... คําตอบ
ก็คือ เมืองไฮเดลแบร์กเป็นเมืองที่สวยงามมาแต่
โบราณ ใครได้มาเยีย่ มชมก็อดหลงรักไม่ได้ เมือง
ไฮเดลแบร์กเป็นทีต่ งั้ ของมหาวิทยาลัยเก่าแก่ทสี่ ดุ
ในเยอรมนี ในใจกลางเมืองเก่าแก่ มีถนนโกทิโอ
( Gothic ) เป็นถนนคนเดินปูด้วยก้อนหินโบราณ
มีร้านค้าเล็ก ๆ สองข้างทาง ขายสินค้าที่ระลึก
สําหรับนักท่องเที่ยว เราชมปราสาทไฮเดลแบร์
ก (Heidelberg) ที่เป็นสัญลักษณ์ประจําเมืองนี้
พวกเราได้เดินบนสะพานเก่า(Alte Brücke) ที่
เป็นสะพานที่สวยงามแห่งศตวรรษที่ 18 และที่
น่าสนใจคือ ได้เดินผ่านเรือนจํานักศึกษาซึ่งถูก
สร้างขึ้นเมื่อในศตวรรษที่ 16 เพื่อกักตัวนักศึกษา
ไม่ให้เกเรออกมาก่อกวนเป็นเวลาสามวันจนถึง
หนึง่ เดือน ...สมัยก่อนนัน้ นักศึกษาต้องเรียนอย่าง
เดียว ห้ามหนีเที่ยว
ÇÑ¹·Õè 10 µØÅÒ¤Á 2555 วันเดินทางกลับกรุงเทพฯ
14 วันแห่งความฝัน ผ่านไปอย่างรวดเร็ว พวกเรา
เก็บกระเป๋ากันอย่างใจลอย (มัวแต่คดิ ถึงวันวานที่
เพิ่งผ่านมา) ยังไม่อยากกลับกรุงเทพฯเลยสักนิด
แต่เรายังมีครอบครัวที่น่ารักรออยู่ ทุกคนรอฟัง
คําบอกเล่าของการเดินทางท่องเที่ยวห้าประเทศ
ของพวกเรา
เครื่องบินเหิรฟ้าอย่างช้า ๆ จากซูริค มุ่งหน้าสู่
กรุงเทพมหานครฯ พวก เราสัญญากับตัวเองว่า
จะไม่ลืมการท่องเที่ยวในครั้งนี้ และเชื่อว่า ความ
ฝันของเราจะไม่มีวันสิ้นสุดอย่างแน่นอน

Liechtenstein
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ขึ้นลอง ทองเที่ยว...สงกรานตไทย
โดย ท.ท.ท.ฟรังคฟวรท

พระนครศรีอยุธยา

13 – 15 เมษายน คนไทยรูจ้ กั ดีวา่ เป็นช่วงเวลาของ เทศกาลสงกรานต์ ทีถ่ อื เป็นประเพณีวนั ขึน้ ปีใหม่ของไทยมาแต่โบราณเป็นประเพณีทแี่ สดงออกถึงความ
งดงาม อ่อนโยน เอื้ออาทร เต็มไปด้วยความสุข สนุกสนาน ความอบอุ่น และการให้เกียรติเคารพซึ่งกันและกัน สะท้อนให้เห็นถึงลักษณะของความเป็นไทย
ได้อย่างเด่นชัด นอกจากนี้ยังถือเป็นวันครอบครัว ที่จะนัดหมายกันไปเยี่ยมเยียน ญาติผู้ใหญ่ ทําบุญอุทิศส่วนกุศลให้บรรพบุรษ และประพรมความหอม
ความสดชืน่ แก่กนั โดยใช้นา้ํ สะอาดและกลิน่ หอมเป็นสือ่ ในการเชือ่ มความรักและความสัมพันธ์ไมตรีอย่างดียงิ่ ซึง่ มีลกั ษณะโดดเด่นแตกต่างกันไปทัง้ 4 ภาค
ภาคเหนือ ชาวล้านนา เรียกว่า “ป๋าเวณีปใี๋ หม่เมือง” ชาวบ้านจะทําบุญ
เลีย้ งพระ ฟังธรรม รดน้าํ ดําหัวผูส้ งู อายุ ซึง่ คําว่า “ดําหัว” เป็นคําเฉพาะของ
ชาวล้านนา หมายถึง การไปแสดงความเคารพ ขอให้อโหสิกรรม และขอ
พรจากผูใ้ หญ่ โดยมีนา้ํ หอมเรียกว่า “น้าํ ขมิน้ ส้มป่อย” พร้อมทัง้ นําของไป
มอบให้ผใู้ หญ่ โดยท่านจะอวยพรแล้วใช้มอื จุม่ น้าํ ขมิน้ ส้มป่อยลูบศีรษะให้
เชียงใหม

นครพนม

เลย

ภาคอีสาน จะเรียกว่า “ประเพณีบุญเดือนห้า” หรือ “บุญรดน้ํา” มีขบวนแห่พระพุทธรูป เมื่อแห่เสร็จจะมีการสรงน้ําพระพุทธรูป ซึ่งช่วง
เย็นก็จะมีการเล่นสงกรานต์
D : 54
Dmag13.indd 54

25.02.13 18:12

ศรีอยุธยา

ภาคกลาง เรียกว่า “ประเพณีสงกรานต์หรือ
เถลิงศกมหาสงกรานต์” กิจกรรมหลัก ๆ
คือ การทําความสะอาดบ้านเรือน สรงน้าํ
พระพุทธรูปและพระสงฆ์ การรดน้าํ ขอพร
ผูใ้ หญ่ การทําอาหารคาวหวานไปทําบุญ
ที่วัด ที่นิยมมาก คือ ข้าวแช่ ข้าวเหนียว
แดง กะละแม ลอดช่อง เป็นต้น เพื่อให้
สงกรานต์แบบวิถไี ทย เป็นจุดส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว โดยใช้ประเพณีสงกรานต์เป็น
จุดขาย ททท. จึงได้งานสงกรานต์ไหว้พระ
9 วัด จะการเปิดพระอุโบสถให้ประชาชน
ไปกราบไห้วพระขอพร ได้แก่
สงกรานต์ไหว้พระเสริมสิริมงคล 9
พระอารามหลวง
1. วัดพระศรีรตั นศาสดาราม (วัดพระแก้ว)
2. วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราช
วรมหาวิหาร (วัดโพธิ์)
3. วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร
(วัดแจ้ง)
4. วัดสุทศั น์เทพวราราม ราชวรมหาวิหาร
5. วัดบวรนิเวศวิหาร ราชวรมหาวิหาร
6. วัดชนะสงคราม ราชวรมหาวิหาร
7. วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร
8. วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร
9. วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ราชวรมหาวิหาร (วัดโพธิ์) (ประจํา
รัชกาลที่ 1)
วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร
(วัดแจ้ง) (ประจํารัชกาลที่ 2)
วัดราชโอรสารามราชวรวิหาร (ประจํา
รัชกาลที่ 3)
วัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมาราม
(ประจํารัชกาลที่ 4)
วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม (ประจํา
รัชกาลที่ 5 และรัชกาลที่ 7)
วัดบวรนิเวศวิหาร ราชวรมหาวิหาร
(ประจํารัชกาลที่ 6)
วัดสุทศั น์เทพวราราม ราชวรมหาวิหาร
(ประจํารัชกาลที่ 8)
วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก (ตามพ
ระราชดําริของรัชกาลที่ 9)

สงกรานต์ไหว้พระ 9 วัดล่องแม่น้ํา
เจ้าพระยา
1. วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร
2. วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร
(วัดแจ้ง)
3. วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร
4. วัดอมรินทรารามวรวิหาร
5. วัดศรีสุดารามวรวิหาร
6. วัดคฤหบดี
7. วัดราชาธิวาสราชวรวิหาร
สงกรานต์ไหว้พระขอพรวัด 9 รัชกาล 8. วัดเทวราชกุญชรวรวิหาร
1. วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม 9. วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก

พัทลุง

นครศรีธรรมราช

ภาคใต้ จะเรียกว่า “ประเพณีวันว่าง” “วันว่าง” คือวันที่
ปราศจากเทวดาที่รักษาเมือง ชาวบ้านจะงดการทําอาชีพ
ไปทําบุญที่วัด รดน้ําขอพรผู้ใหญ่

กิจกรรมการสาธิตที่วัดราชบพิธ

พระนครศรีอยุธยา

ขันน้ํา

วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม

ในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ไทยหรือประเพณีสงกรานต์ ททท.ขอเชิญชวนชาวไทยร่วมทําบุญตักบาตรในช่วงเช้า รดน้ําขอพรผู้ใหญ่ในช่วงบ่าย และช่วงเย็นก็เล่น
สาดน้าํ ด้วยความสุภาพ มีไมตรีต่อกัน พร้อมกล่าวคําอวยพรให้มีความสุข สมกับเป็นงานบุญและงานสนุกสนานรืน่ เริงในเทศกาลปีใหม่ไทยให้คงอยูส่ บื ไป
และเป็นที่กล่าวขวัญในหมู่ชาวต่างชาติว่าประเพณีสงกรานต์ของไทยเป็นงานยิ่งใหญ่ระดับโลก ไม่แพ้งานประเพณีของชาติอื่นใด
สนใจสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.songkran.net หรือ www.tourismthailand.org
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สุขไดเมื่อใชชีวิตชาลง
พระไพศาล วิสาโล
เรียบเรียงโดย : อนุสรณ์ ศรีคําขวัญ
นิตยสารแฮปปี้พลัส มกราคม ๒๕๕๖
เรื่องเล่าจากเหตุการณ์จริงหนึ่ง ซึ่งพระไพศาล วิสาโล
พระนักคิดนักเขียน รางวัลศรีบูรพา และรางวัลอมตะ ได้ยก
ขึน้ ให้เห็นภาพของการลดความเร็วชีวติ เพือ่ เพิม่ ความสุข ยัง
คงหมุนวนอยู่ในห้วงคํานึง และตรึกตรองกับตัวเอง
ผู้หญิงคนหนึ่งเกิดความเครียดเนื่องจากการทํางาน เธอ
เป็นผูห้ ญิงเก่ง แต่เครียดจัดเพราะงานเยอะ ทําหลายอย่าง วัน
หนึ่งงานชิ้นใหญ่เกิดล้มเหลว เธอท้อแท้ถึงขั้นคิดฆ่าตัวตาย
วันหนึ่งเธอได้เข้ารับการอบรมที่ทําให้เห็นตัวเอง อาจารย์ได้
แนะนําให้ทาํ โครงงานอะไรก็ได้ทงี่ า่ ยๆ เพือ่ การเปลีย่ นแปลง
ตนเอง เธอเลือกการกินข้าวให้ช้าลง เพราะปกติกินข้าวเร็ว
มาก แต่ละมื้อไม่เกิน 5 นาที เมื่อกินข้าวช้าลง เธอพบว่า
ข้าวมีรสหวาน เป็นรสชาติที่ไม่เคยสังเกตมาก่อน การเคี้ยว
ข้าวช้าลงยังทําให้เธอมีเวลาสนใจลูกชายที่กินข้าวร่วมโต๊ะ
แล้วเริ่มมีการพูดคุยกัน ในเวลาไม่นานความสัมพันธ์กับลูก
ดีขึ้น ต่อมาสุขภาพที่เคยหายใจไม่เต็มปอด ปวดท้องอยู่เป็น
ประจําซึ่งเป็นผลจากการรีบเร่งได้หายไป นอกจากนี้ชีวิตยัง
ผ่อนคลายมากขึ้น วู่วามน้อยลง ความสัมพันธ์กับลูกน้องดี
ขึ้น มีความไว้ใจมากขึ้น จากการที่เก็บงานไว้คนเดียวก็เริ่ม
มอบให้ลูกน้องทํามากขึ้น ส่งผลให้มีเวลามากขึ้น สามารถ
ไปเยี่ยมพ่อที่เคยเรียกให้เธอไปหาหลายครั้ง แต่เธอปฏิเสธ
เพราะไม่มเี วลา นอกจากนัน้ ยังมีเวลาพาพ่อกับลูกไปเทีย่ วอีก
ด้วย ปรากฏว่างานของเธอดีขึ้น สุขภาพดีขึ้น ความสัมพันธ์
กับพ่อและลูกก็ดีขึ้น เธอบอกอีกว่า วันแรกๆ ที่กินข้าวช้าลง
พบว่าข้าวมีรสหวาน ซึ่งเมื่อก่อนไม่เคยรู้สึกเลย
ความรีบเร่งเป็นสิ่งหนึ่งที่ทําให้มองไม่เห็นความสุขรอบ
กาย พระไพศาลบอกว่าทุกวันนี้ทุกคนต่างรีบ รีบไปทุกอย่าง
รีบโดยไร้เป้าหมาย โดยไม่รู้ว่าจะรีบไปเพื่ออะไร รีบทําสิ่งนี้
เพื่อจะได้รีบไปทําสิ่งนั้น โดยที่ใจไม่ได้อยู่กับสิ่งที่ทํา แต่อยู่
กับสิ่งที่อยู่ข้างหน้าตลอดเวลา ทําให้เหนื่อยและเครียด ใน
ทางกลับกันหากทําชีวิตให้ช้าลง จะพบทันทีว่า ในความช้า
มีความสุขที่เกิดจากความสงบ เกิดจากการผ่อนคลาย อีก
ทัง้ ยังช่วยให้เกิดการเปลีย่ นแปลงอะไรหลายอย่างในชีวติ ทัง้
ร่างกาย จิตใจ และความสัมพันธ์กับคนรอบข้าง รวมทั้งคน
ในครอบครัว ดั่งตัวอย่างที่ได้ยกมา

ปลอยความผิดพลาดในอดีตทิ้งไป
ระหว่างถ่ายทอดแนวทางสร้างสุขให้กบั ชีวติ พระไพศาล
มักแทรกตัวอย่างที่เกิดขึ้นจริงอยู่เสมอ และเหตุการณ์เหล่า
นั้นก็ช่วยเสริมให้เห็นภาพกระจ่างชัดขึ้น เหมือนดั่งเรื่องเล่า
ของหญิงคนหนึ่งซึ่งตกอยู่ในความทุกข์ของวันวาน
เมื่อโรคร้ายพรากชีวิตสามีที่ดีไปอย่างกะทันหัน ส่งผล
ให้เธอทําใจรับไม่ได้ หนึ่งปีผ่านไปเธอยังคงทําอาหารให้
สามีไม่มีเว้นวัน ยังคงโทรศัพท์ไปหาเขาที่เบอร์เดิมไม่มีขาด
เปรียบเสมือนสามีที่รักของเธอยังคงอยู่ กิจกรรมของเธอวน
เวียนอยู่เพียงนี้ กระทั่งไม่ใส่ใจบ้าน และลูกที่ยังคงอยู่ข้าง
กาย เมื่อไม่เห็นสิ่งที่มีอยู่ ชีวิตของเธอจึงจมอยู่กับความทุกข์
ไม่สามารถก้าวไปสู่ชีวิตที่มีสุขได้
จากตัวอย่างพระไพศาลชี้ให้เห็นว่า ควรรู้จักปล่อยวาง
ในสิง่ ทีผ่ า่ นมาแล้ว การหมกมุน่ กับความสูญเสียในอดีต หรือ
ความขุน่ ข้องหมองใจเอาไว้ นอกจากไม่เกิดประโยชน์ ยังเป็น
สิง่ หน่วงเหนีย่ วให้ชวี ติ จมอยูแ่ ต่กบั ความทุกข์ ไม่สามารถก้าว
ไปข้างหน้า อีกทั้งยังบั่นทอนจิตใจเหมือนสารพิษที่สะสมใน
ร่างกาย ก่อให้เกิดโรคภัย และเจ็บป่วย ความผิดพลาดครั้ง
วันวาน ได้ผ่านไปแล้ว ไม่สามารถแก้ไขอะไรได้ อย่างมาก
สุดก็เพียงนํามาเป็นบทเรียนเพื่อก้าวสู่ชีวิตใหม่
พระไพศาลบอกว่าทุกวันนีค้ นมักพูดถึงการ ดีทอ็ กซ์ – การ
ล้างพิษออกจากร่างกาย จึงแนะนําว่าอย่ามัวแต่คิดล้างพิษ
ออกจากอวัยวะเพียงอย่างเดียว ควรชําระจิตใจด้วย
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โดย พระไพศาลฯ

เปนนายเงิน ก็เปนสุข
เรื่องการใช้เงิน พระไพศาลบอกว่ามีเงินแล้วไม่ใช้
พระพุทธเจ้าตําหนิด้วยซ้ํา พร้อมทั้งอธิบายใจความว่า
พระพุทธเจ้าสอนว่าอย่าปฏิเสธความสุขที่ได้มาอย่างชอบ
ธรรม การไม่รู้จักเอาเงินมาใช้เพื่อเลี้ยงตัวเองให้มีความสุข
ไม่รู้จักนําเงินนั้นมาเผื่อแผ่ให้ผู้อื่นที่ด้อยกว่า เพื่อให้เขามี
ความสุขย่อมไม่ถกู การมีเงินแล้วใช้เป็นสิง่ ดี แต่ตอ้ งเป็นเงิน
ทีไ่ ด้มาโดยชอบธรรม และนํามาใช้เลีย้ งตัวอย่างพอประมาณ
ไม่ฟงุ้ เฟ้อ อย่างไรก็ตามเมือ่ มีความสุขแล้ว ก็อย่าติดในความ
สุขนัน้ อย่าหมกมุน่ อยูก่ บั ความสุขทีไ่ ด้จากวัตถุ สิง่ เสพเหล่า
นั้น ‘เราต้องใช้มัน ไม่ใช่ให้มันใช้เรา’
มันใช้เราอย่างไร พระไพศาลแนะว่าหากยอมตายเพื่อ
มัน ยอมตายเพื่อบ้าน เพื่อรถ เพื่อสิ่งของวัตถุ ยอมตายเพื่อ
เงิน ทั้งๆ ที่สุขภาพย่ําแย่อยู่แล้วแต่ไม่ยอมหยุดหาเงิน เพียง
เพือ่ ต้องการเห็นยอดเงินในบัญชีธนาคารเพิม่ สูงขึน้ นัน่ แสดง
ว่าเราตกเป็นทาสมันแล้ว

ฝกใจใหมีเหตุผล
สาเหตุที่บางคนไม่ค่อยมีความสุข นั่นเกิดจาก ‘ดีชั่วรู้
หมด แต่อดใจไม่ได้’ คือ รู้ว่าอะไรดีไม่ดี ควรไม่ควร แต่ห้าม
ใจไม่ได้ ยังหมกมุน่ อยูก่ บั สิง่ ทีไ่ ม่ดี เป็นโทษ นัน่ เป็นเพราะว่า
สิ่งที่รู้นั้นเป็นความรู้ระดับสมอง หรือเป็นเรื่องเหตุผล แต่ใจ
ไม่รับรู้ด้วย จึงไม่ฟังและทําตามสิ่งที่สมองหรือเหตุผลบอก
ว่าดี ดังนั้นพระไพศาลจึงแนะนําว่า ควรฝึกสมาธิ เจริญสติ
เพื่อให้ใจรับฟังเหตุผล
การฝึกจิตพระไพศาลบอกว่า สามารถทําได้ทุกขณะ
อย่างการมองบวกก็เป็นการฝึกจิตเช่นกัน แรกๆ ใจอาจจะยัง
ไม่รับฟังเหตุผล แต่นานๆ ไปก็จะคล้อยตามเอง ดังตัวอย่าง
หากเงินหาย 200 บาท เมือ่ คิดบวกว่า ดีนะทีห่ ายแค่ 200
บาท ดีกว่าหาย 1,000 บาท หรือว่าเงินหายดีกว่าโทรศัพท์
หาย ใหม่ๆ ใจจะไม่ยอม เพราะยังหวงแหนเงินอยู่ แต่หาก
มองอย่างนี้บ่อยเข้า ในที่สุดใจก็จะคล้อยตามเห็นว่าในเมื่อ
เงินก็ไปแล้ว โทรศัพท์ก็หายไปแล้วจะมัวกังวลกับมันทําไม
ใจจะเริ่มคล้อยตามว่า ดีนะที่หายแค่นี้ ดีที่ไม่หายมากกว่า
นี้ เมือ่ ทําไปบ่อยๆ ใจจะยอมรับได้ หากให้ได้ผลลัพธ์ทดี่ ี พระ
ไพศาลบอกว่า ควรฝึกการเจริญสติ และสมาธิควบคู่ไปด้วย
นอกจากแนวทางการใช้ชีวิตอย่างมีสุข พระไพศาลได้
ฝากถึงวาระดิถีขึ้นปีใหม่ว่า อย่าเพียงใช้โอกาสนี้เฉลิมฉลอง
เพียงเพือ่ เฮฮามีความสุขชัว่ ครัง้ ชัว่ คราว ให้ถอื เป็นจุดเริม่ ต้น
ในการใช้ชวี ติ ใหม่ ชีวติ ใหม่ทมี่ มี มุ มองด้านบวก มองในสิง่ ดีๆ
แล้วความสุขก็จะตามมา
http://www.visalo.org/columnInterview/5601happyPlus.htm
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หัวข้อหลัก ”การล่ามและการแปล”

หลงรัก "โครเอเชีย"

อาชีพล่ามและแปลเอกสาร เป็นทางเลือกหนึง่ ของการ
หารายได้ ทีก่ ลายมาเป็นอาชีพหนึง่ ทีม่ คี นไทยในเยอรมนี
นํามาประกอบเป็นอาชีพกันเป็นจํานวนไม่นอ้ ย แต่การ
แปลและเป็นล่ามนั้นหากว่าเป็นการแปลที่จะต้องนํา
ไปใช้เป็นหลักฐานประกอบทางราชการ หรือการเป็น
ล่ามให้กับหน่วยงานราชการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้
ศาล หรือตํารวจนั้น เป็นเรื่องที่ต้องแปลอย่างใช้ความ
ระมัดระวัง อะไรบ้างทีค่ วรจะต้องใส่ใจในการแปล เรา
จะมาคุยกันใน นิตยสารดี ฉบับที่ 14 ค่ะ

โครเอเชีย มีเมืองหลวงชื่อ ซาเกร็บ (Zagreb) เป็นหนึ่ง
ในกลุม่ ประเทศยูโกสลาเวียในอดีต ซึง่ ประกอบไปด้วย
โครเอเชีย มาซิโดเนีย เซอร์เบีย สโลวีเนีย มอนเตเนโกร
และบอสเนีย-เฮอร์เซโกวินา ถ้านึกไม่ออกว่าคือประเทศ
อะไรลองนึกถึงนายพลติโตผูซ้ งึ่ นําโครเอเชียให้รงุ่ เรือง
ในอดีตก็ได้ โครเอเชียเรียกตัวเองว่า Hrvatska เหมือน
ประเทศเยอรมนีเรียกตัวเองว่า Deutschland นั่นเอง
โครเอเชียถ้าดูตามแผนที่จะมีพื้นที่ขนานยาวแนวติด
ทะเลอยู่ตรงข้ามกับประเทศอิตาลี พื้นที่ส่วนหนึ่งของ
โครเอเชียทางแคว้น Istra อยู่ไม่ไกลจากเวนิสซักเท่า
ไหร่ พื้นที่ส่วนอื่นจะยาวขนานกับประเทศอิตาลีตั้งแต่
ประมาณช่วงบนสุดของรูปรองเท้าบูต๊ ไปจนถึงเกือบส้น
รองเท้านะคะ (รองเท้าบู๊ตเป็นสัญลักษณ์เปรียบเทียบ
แผนทีป่ ระเทศอิตาลี เหมือนแผนทีป่ ระเทศไทยเปรียบ
เป็นขวานทอง... โปรดติดตามอ่านบทความ หลงรัก
"โครเอเชีย" ในนิตยสารดีเล่มที่ 14

บทสัมภาษณ์นักแปล
วรรณกรรมเยาวชน
งานแปล เป็นทัง้ ศาสตร์และศิลป์ คือต้องใช้ความรูแ้ ละ
ทักษะทางภาษา รวมทั้งต้องบรรจงถ่ายทอดออกมา
ให้เป็นสํานวนที่สละสลวย ซึ่งก็คือ ศิลปะอย่างหนึ่งที่
เดียว แต่สาํ หรับ “สามพร” นักแปลวรรณกรรมเยาวชน
ภาษาเยอรมัน ที่มีผลงานการแปลวรรณกรรมภาษา
เยอรมันไม่ว่าจะเป็น ยูเลอ ปีศาจน้อย แม่มดน้อย
หรือชุดแวมไพร์น้อย การแปลยังเป็นการออกกําลัง
สมอง อันส่งผลให้สมองฝ่อช้าลง เธอหมายความว่า
อย่างไร อะไรเป็นแรงบันดาลใจให้เธอผลิตงานแปล
ในดินแดนห่างไกลบ้านเกิดเมืองนอน ต้องติดตามใน
นิตยสารดี ฉบับที่ 14 กันแล้วนะคะ

กิจกรรมยามว่างของเด็กๆ
ในประเทศเยอรมนี
“เด็กๆทําอะไรกันบ้างหนอ”
การเล่นกีฬาและดนตรีเป็นกิจกรรมยอดฮิตของเด็ก ๆ
ในประเทศเยอรมนี ทุกหมู่บ้านและเมืองต่าง ๆ จะมี
สมาคมกีฬาและสมาคมดนตรีเป็นศูนย์สอนกิจกรรม
เสริมทักษะและเสริมสร้างสุขภาพให้แข็งแรง นิตยสาร
ดีได้สอบถามเด็กไทยและเด็กลูกครึง่ ไทย-เยอรมันเกีย่ ว
กับกิจกรรมยามว่างของพวกเขา ซึ่งมีกิจกรรมหลาก
หลายแตกต่างกันไป ซึง่ อาจจะเป็นแนวทางสําหรับคุณ
พ่อคุณแม่ทจี่ ะส่งเสริมกิจกรรมลูก ๆ ในอนาคตก็เป็นได้
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